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 :مقــــــدمة
 جد ىامة يف مشوار التلميذ الدراسي ك تربوية ك نفسية التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت خدمة يعد            
 الذم للدكر نظرا كوبيداغوجية اليت ال يكمن أف يستهاف هبام من بُت العمليات السعتربمك .ادلهٍت

 هتدؼ أساسا إُف ضماف إذمن خدمات داخل ادلؤسسة الًتبوية  قدموت دلا ،كستقرار الفردالعبو يف ت
 ك ػة قدرات الفردتنميتؤدم إُف  أف   من شأهناركط البلزمة اليتػصلاح الفرد من خبلؿ توفَت الش

         .تطويرىا  
        

كية  ػدمات التوجيو ادلدرسي حاليا من بُت أكلويات األنظمة الًتبػ أصبحت خلقد      
 مثل النامية  يف البلداف ادلتقدمة بل أصبح التوجيو ضركرة قصول تفرض نفسها يف البلدافالسيماك 

 .تطورات  ىامة يف ىذا ادليػػػداف  يف العقد األخَت اليت شهدت اجلزائر
          

      إف نشاطات التوجيو يف اجلزائرتعود إُف مرحلة ماقبل االستقبلؿ كعرفت تطورا ملموسا مباشرة 
 :بعد االستقبلؿ  كيظهر ذلك من خبلؿ

تدعيم ادلنظومة الًتبوية دبصاٌف  كىيئات خاصة بالتوجيو ادلدرسي كادلهٍت كإنشاء شبكة مراكز       - 
 مركزا تشرؼ (60)التوجيو ادلدرسي كادلهٍت عرب كل الًتاب الوطٍت كتطويرىا إذ يتعدل عددىا ستُت 

 .تصاؿ على مستول كزارة الًتبية الوطنيةالعليها حاليا مديرية التوجيو كالتقوًن كا
 .تكوين مستشارين يف التوجيو ادلدرسي كادلهٍت-    
 .توظيف ادلستشارين كالتقنيُت النفسانيُت كتشغيلهم على مستول مراكز التوجيو ادلدرسي كادلهٍت-    

تدعيم ادلؤسسات التعليمية خبدمات مستشارم التوجيو بتعيينهم ك بإدماجهم ضمن الفرؽ -   
 : الًتبوية للمؤسسات إذ أسندت ذلم مهاـ سلتلفة ؽلكن تلخيصها فيما يلي

 .إعبلـ تبلميذ سلتلف ادلستويات التعليمية-    

 .القياـ بأعماؿ ادلتابعة كالتوجيو - 
 . التقوًن كالدراسات - 

 .إدراج التوجيو ادلدرسي كادلهٍت يف كل النصوص الرمسية اخلاصة بقطاع الًتبية   - 
 .إصدار نصوص رمسية تنظيمية هتدؼ إُف تعزيز كتثمُت كتكييف ىذه الوظيفة يف النظاـ الًتبوم-   



 

ربديد أىداؼ كغايات خاصة للقائمُت بالتوجيو كاليت عرفت تطورا مستمرا  من مرحلة إُف -   
 .أخرل

 

  ادلنظم للًتبية كالتكوين يف اجلزائر يف بابو 1976 أفريل  16  ادلؤرخ يف 35-76      لقد حدد األمر رقم 
 :الثامن ادلخصص للتوجيو ادلدرسي ، ادلهاـ التالية للتوجيو ادلدرسي كادلهٍت

 :ف مهمة التوجيو ادلدرسي كادلهٍت ىي تكييف النشاط الًتبوم كفقا  إ«
 للقدرات الفردية للتبلميذ؛    - 

 كمتطلبات التخطيط ادلدرسي؛-    

 ؛كحاجات النشاط الوطٍت
»كيرتبط التوجيو ادلدرسي دبسَتة الدراسة يف سلتلف مراحل الًتبية كالتكوين 

)*(   
   

يشَت ىذا األمر يف مواده ادلوالية إُف أف التوجيو ادلدرسي كادلهٍت يهدؼ إُف ضبط اإلجراءات اليت         
كما ػلدد الطرؽ كالتقنيات اليت غلب على القائمُت . يتم فيها فحص مؤىبلت التبلميذ دلعرفتهم 

 :بالتوجيو التدخل هبا كتناكذلا كما يلي
تنظيم حصص إعبلمية حوؿ ادلنطلقات الدراسية كادلهنية كتنظيم الفحوص السيكولوجية    - 

 .كادلقاببلت اليت تسمح باستكشاؼ مؤىبلت التبلميذ
 .متابعة تطور التبلميذ خبلؿ دراستهم-   
 .ـاقًتاح طرؽ لتوجيو التبلميذ أك استدراكو-   
 .ادلساعلة يف إدماج التبلميذ يف الوسط ادلهٍت-   
 

 

ك ذبسيد سياسة يف ىذا ادليداف إال أف       لكن رغم كل ىذه ادلساعي اليت هتدؼ إُف غرس ثقافة 
توجيو التبلميذ عرؼ كباقي ادليادين مشاكلو اخلاصة كاليت أفرزت تناقضو مع كاقع احمليط الًتبوم 

كحلتمياتو كخاصة تلك ادلتعلقة بالرىانات احلقيقية للتخطيط الًتبوم اليت غالبا ما تضع يف مؤخرة 

                                                 
(*)

،ادلديرية الفرعية  2001إُف  1962خبلؿ الفًتة ادلمتدة بُت التوجيو ادلدرسي كادلهٍت: النشرة الرمسية للًتبية الوطنية: أنظػػر – 
  .2001للتوثيق  ،مكتب النشر ،كزارة الًتبية الوطنية، عدد خاص جواف 



 

كرغم كضوح .لتوِف األعلية أكثر العتبارات أخرل«  بُت ادللمح كالشعبةالتوافق»الًتتيب مسعى 
 كادلشرفُت  هبا إال أف توقعات القائمُت بالتوجيوةاألىداؼ ادلرجوة من عملية التوجيو ككذا ادلهاـ ادلنوط

إف ىيمنة ىذه .  بدت من التحديات الصعبة ادلناؿ نظرا دلقتضيات كإرغامات التخطيط الًتبومعليو
األخَتة جعلت من  فعل التوجيو حبيس الرىنات التنظيمية ليصبح رلرد توزيع التبلميػذ كتعيينهم يف 

 . سلتلف الشعب كاجلذكع ادلشًتكة
       

إُف  صدرت مناشَت كزارية هتدؼ       يف إطار التعديبلت اليت عرفتها سياسة التوجيو يف اجلزائر
 91-1241-219 القضاء على السلبيات اليت يتخبط فيها توجيو التبلميذ كمنها ادلنشور الوزارم رقم

الذم أٌف على ضػركرة إعادة النظر يف أساليب التوجيو كيف مفهومو إذ يشَت إُف  18/09/1991 ادلؤرخ يف
 تقوًن ادلمارسات احلالية للتوجيو ادلدرسي كادلهٍت أبرز ضركرة إعادة النظر يف مفهـو التوجيو «أف

 لتحقيق ذلك تقرر تعيػُت كإدماج مستشارم التوجيو ادلدرسي كادلهٍت يف الفرؽ الًتبوية . »كأساليبو 
فبالفعل ذبسدت ىذه العملية كأصبحت . 1992-1991 للمؤسسات كىذا ابتداء من ادلوسم الدراسي
 .يقـو هبا مستشارم التوجيو ادلدرسي كادلهٍت معظم الثانويات تتوفر على خدمات جػوارية 

  

نظاـ       سعيا يف نفس السياؽ أم القضاء النهائي على التوجيو يف صيغتو التقليدية اليت طغى عليها
أين مت التأكيد على عدـ اللجوء إُف  1995نوفمرب  28 ادلؤرخ يف 2069/95النسب مت إصدار ادلنشور رقم

  .ادللء التلقائي للبقع البيػداغوجية
            

كأٌف على  1996فيفرم 26 بتاريخ 28/6.2.0/96تكملة ذلذه اإلجراءات صدر منشور أخر ربت رقم      
مسارىم  توجيو التبلميذ من بُت العمليات السيكوبيداغوجية احلساسة اليت ذلا أثر كبَت يف«أف 

 فإف العمل يف ىذا ادليداف يهدؼ إُف إغلاد الصيغ الكفيلة حبصر سلتلف اجلوانب اليت من ].....[ادلواِف
شأهنا أف تسمح بتوجيو التبلميذ توجيها يتناسب مع قدراهتم ككفاءاهتم الفعلية للحفاظ على 

 .»  حظوظهم يف النجاح
         

اليت   من احملددات األساسية كقدراتو الذم ينطلق من منتظػرات كطمػوحات التلميذالتوجيو     يعتبػر 
 النوع من فهذا . تساىم يف دافعية الفرد ادلتعلم كربفيزه على النجاح يف مشواره الدراسيأفؽلكن 



 

النفسية   أف ؼللق لدل التلميذ الظركؼؽلكن« (1995)كما يشيػر إليو الباحثاف بوسنػة كزاىػػػيالتوجيو 
كبالتاِف أال . » االندماج أكثر فيها ك االلتزاـ هباكبالتاِف ،اليت تسمح لو بتكوين مشاريع خاصة

الصانع  التلميذ ذبعل اليت من شأهنا أفؿ ػخذ بعُت االعتبار ىذه العواـال يأ الذمالتوجيو ب يستهاف
 .ختياراتوايف كمسؤكلية   عن كعياالطلراطكبالتاِف  قراراتػلق احلقيقي

        

 لقدك. مع زليطولتوافق التلميذ البلزمة بتوفَت الشركط إال ق النجاح الدراسي ال ؽلكن ربقيق     إف
اليت غالبا ما تدفع  لكل من العائلة كادلدرسة من التحديات الكربل  ىذهالنجاح خاصية أصبحت

التلميذ كاىتماماتو  اتػرغب دكف مراعاة الشركط األساسية ادلتمثلة يف مستول دراسي أرقىتلميذ إُف اؿ
ستويف م الذم للتحقيق النجاح الضركريةستغبلذلا كتثمينها من بُت الشركط ا بالتاِف فإف. كاستعداداتو

 .إحداعلا على األقلأك ضماف  ، ة كالقدرة معاػالرغب
       

ستكشاؼ رغباتو ا يف مشواره الدراسي كمساعدتو على التلميذ تعترب مصاحبة يف ىذا ادلنظور     
 يف ( أم مصاحبة التلميذ)كتكمن ىذه العملية. للقائمُت بالتوجيواألساسيةىتماماتو من الوظائف اك

  التلميذيتلقاىاكاإلعبلمية اليت هتدؼ إُف تذليل الصعوبات كالعراقيل اليت اإلرشادية كل النشاطات 
: من أجػل كبالتاِف السعي بو

 .قػ ملمحستكشاؼ باتكوين صورة كاضحة عن ذاتو       - 
 . معرفة اىتماماتو كمؤىبلتو كتنميتها- 
 .تصحيح تصوراتو باعبلـ بيدغوجي- 

 .تكوين اختيارات موضوعية         - 
 بالتلميذ إُف أف يكوف الصانع احلقيقي لتوجيهو عن طريق الوصوؿ إف اذلدؼ من ذلك ىو        

ختياراتو مسجلة ضمن ا جعل ل علىذا األخَتعداد إيكوف إال ب  كىذا الادلستقبليصياغة مشركعو 
. باىتماماتو كقدراتو كحدكد إمكانياتو التلميذ  ناذبة عن كعي مدركسةمشاريع 

     

قبلنية يف أخذ القرارات ع الذم يستجيب دلعايَت ىوالتوجيو الفعاؿ كادلوضوعي فيو أف       شلا الشك
األكُف يف ما اإلشكالية تكمن .  بُت إشكاليتُت مطركحتُتالقطيعةكيضع الفرد ضمن أكلوياتو كػلقق 

أخذ قرارات ربدد من خبلؿ  اجمللس ؽلارسو القيادم الذم أك »السلطوم«ؽلكن تسميتو بالتوجيو 



 

 كوفمكشأف يف ذلك بل يوضع يف حالة تبعية تامة  األخَت ذلذا  دكف أف يكوفق التلميذ كمصَتمسار
 لقرارات خاضعا التلميذ ما ذبعل الوضعيات غالبا ىذه  إف مثل.  ال عبلقة لو هباقراراتضحية 

  .يهاكيسجلها ضمن مشاريع شخصيةػختيارات كينبا يصوغ أفيعانيها عوض 

 
للوصوؿ بالفرد تسعى  داغوجيةم     أما اإلشكالية الثانية فهي اليت ذبعل من فعل التوجيو سَتكرة  ب

يكوف  حيث الذم يعتمد أساسا على دينامكية الفرد كنشاطو ( Auto-orientation) التوجيو الذايتإُف
كر ػ التوجيو يف ظل التصفلسفةىذا ما تؤكد عليو  كيبدك . قراراتوبناء يف ا رئيسيال عاـىذا األخَت

 .  احلديثةالًتبيةالًتبوم كيف منظور 
        

 ادلتداكلة يف أكساط العاملُت اإلعبلمية ادلتصفح لبعض ادلناشَت كالنصوص الرمسية كبعض األدلة إف     
 ادلستقبلي للتلميذ كضركرة العمل دلساعدة ىذا ادلشركعيف التوجيو يدرؾ أهنا تشَت كتلمح إُف فكرة 

غلرم فعبل يف كاقع التوجيو كخاصة أثناء أخذ القرارات احلامسة  إال أف ما ،ق كبناءتو صياغلاألخَت عل
: كؽلكن تلخيص ىذه النقائص فيما يلي. ذلكعكس  كاقع ال مرؾ ادت فغلعلنا

.  ادلقدـاإلعبلـ يف النقص       - 
.  كنوعية ادلعلومات ادلقدمةطبيعة      - 
 غالبا ماتكوف غَت متوافقة مع رغبات اليت يف أخذ القرارات أثناء التوجيو النهائي التسلط      - 

 .      رغباهتم تتناىف مع   تتجاكز قدراهتم ك على زبصصاتالتبلميذيوزع  التبلميذ كقدراهتم بل غالبا ما
    يعترب التوجيو على ىذا األساس من األسباب اليت دفعتنا إُف تناكؿ ىذا ادلوضوع ككذا نظرا ألعليتو 

كللدكر الذم ؽلكن أف تلعبو ىذه العملية يف ادلشوار الدراسي للتلميذ كما ؽلكن أف ينتج عنها من 
 .ا دبيادين اىتماماتنقتوافق أك إحباط ، باإلضافة إُف ارتباط

 

     إف ربليل ىذه العملية من شأهنا أف تساعد على فهم دلشكلة التسرب ادلدرسي اليت تعاين منها 
كمن خبلؿ تناكلنا ذلذا ادلوضوع نسعى أكال إُف معاجلة مشكلة البحث . حاليا ادلنظومة الًتبوية اجلزائرية

يف حد ذاهتا كىو اذلدؼ الرئيسي من كراء أم مبادرة علمية كبالتاِف الوقوؼ عند السلبيات لتقوؽلها 
 .كاإلغلابيات لتدعيمها

      



 

ىتمامات الباحثُت كتعترب مبادرتنا ىذه زلاكلة إلثراء ىذا ا    لقد ناؿ موضوع التوجيو قسط كبَت من 
 :النقاش ك نسعى من كراء ىذا إُف ربقيق ىدفُت أساسُت

يتمثل يف ربليل سَتكرة التوجيو يف ادلنظومة الًتبوية اجلزائرية بعبلقتها مع النتائج :ىدؼ علمي     -
متحاف البكالوريا كىذا من جانب توافق التوجيو مع رغبة التلميذ أك االدراسية للتلميذ كخاصة نتائج 

 ؽكىذا ادلوضوع يف نظرنا َف يتم تناكلو من قبل كنود أف يكوف أرضية كنقطة انطبل. عدـ توافقو معها
 .لبحوث مستقبلية اليت بوسعها إثراء النقاش العلمي يف بيئتنا

 

 من شأهنا أف تساعد القائمُت تكىو الوصوؿ إُف تقدًن توصيات كاقًتاحا: ىدؼ عملي     -
 ـبالتوجيو على فهم أكثر إلشكالية التوجيو ك كاقعو يف ادلنظومة الًتبوية كرىاناتو كجلب اىتما

ادلنشغلُت بو إُف تفادم ما ؽلكن تفاديو كالتفكَت يف ذبسيد سياسة توجيو موضوعية يف مؤسساتنا 
 .كغرس ثقافتو يف بيئتنا

كككل باحث فقد صادفتنا بعض العراقيل كتتعلق أساسا بقلة ادلراجع اليت تناكلت بعض ادلفاىيم          
كمفهـو ادلشركع باإلضافة إُف صعوبة إغلاد ادلؤسسات اليت تتوفر على كل الشركط البلزمة إلجراء 

 .ىذا البحث
تطرؽ م .اجلانب النظرم كاجلانب ادليداين :  ىذا ادلوضوع قسمنا حبثنا ىذا إُف قسمُتدلعاجلة     

مفهـو التوجيو ادلدرسي كأبعاده ك أىدافو كادلساعلات النظرية حوؿ   إُفاألكؿاجلانب النظرم يف فصلو 
  أينالفصل الثاينمث إُف ادلشركع ادلدرسي كادلهٍت كهدؼ بيداغوجي لعملية التوجيو يف  االختيار ادلهٍت،

إُف تبياف الفرؽ بُت ادلشركع ادلهٍت كاالختيار ادلهٍت ك تناكلنا اإلعبلـ كنشاط بيداغوجي لًتبية  تطرقنا
 . ادلشركع

     
      أما الفصل الثالث فيقدـ نبذة تارؼلية عن نشأة التوجيو ادلدرسي كحملة عن تطوره يف اجلزائر كما 

تطرقنا فيو إُف تطور اإلجراءات التنظيمية للتوجيو يف اجلزائر ابتداء من السبعينات أين سبت اإلشارة إُف 
 .تنظيم سَتكرة التوجيو ادلعتمدة حاليا كإُف تنظيم مصاٌف التوجيو ادلدرسي  كمهامها 

يتطرؽ الفصل .       أما اجلانب ادليداين فلقد مت تقسميو إُف فصلُت كعلا الفصل الرابع كاخلامس
 إُف فرضيات البحث ك متغَتات البحث كمنهجو كإُف تقنيات البحث (منهجية البحث ) الرابع



 

أما الفصل األخػَت فتم زبصيصو لعرض . كمكاف إجرائو كإُف عينة البحث كاألدكات ادلستعملة إلصلازه
 .ك ربليل النتائج كدلناقشة الفرضيات كأهنينا البحث خببلصة كرلموعة من االقًتاحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :إشكاليــة  البحث
     إف من بُت أعقد ادلشكبلت اليت تواجو مؤسسات الًتبية ك التكوين يف سلتلف البلداف يف عصرنا 

فظاىرة بركز التخصصات الدراسية ك ادلهنية أصبحت من الظواىر . الراىن ىي مشكلة توجيو الشباب
 اليت ال ؽلكن التحكم فيها يف كقت أصبح فيو استثمار الطاقة  البشػرية 

 ك إدماجها ك توجيهها  توجيها زلكما أمرا ضركريا كمهما لتحقيق التوازف بُت متطلبات التنمية 
 التوجيو عملية جد ىامة يف حياة الفرد الذم غلب عليو يف «لقد  أصبح . ك تألق الفرد ك ربقيق ذاتو

لذلك فعملية اإلعبلـ تبدك جد .مرحلة ما من مساره الشخصي القياـ باختيارات دراسية أكمهنية
ضركرية حىت تكوف ىذه االختيارات مسجلة ضمن مشاريع منظمة كمنسجمة تضمن التوفيق  بُت 

بوسنة  )» قدرات الفرد كحوافزه من جهة كبُت ىذه األخَتة كمتطلبات عاَف الشغل من جهة أخرل
 (.1995 كآخركف

      

إف ىذا ادلسعى ال ؽلكن ربقيقو إال إذا أصبح التلميذ زلور العملية الًتبوية كأصبح اإلعبلـ نشاطا      
كما يقتضي ىذا ادلسعى مصاحبة .بيداغوجيا يهدؼ إُف التعبَت باالختيارات من أجل بناء ادلشاريع

التلميذ يف مشػواره الدراسي دلساعدتو على استكشاؼ قػدراتو كاىتماماتو كاستثمارىا ك بالتاِف يكوف 
 . توجيهو ناذبا عن مشركع مهٍت أساسو قرارات الفرد كقناعتو كليس حتمية لظركؼ خارجة عن إرادتو

     

 ، (Boutinet 1990) ،بوتيػػٍت( Pemartin  Legres 1988) دبارتاف كلوجػراس )الباحثُت يتفق معظم      
على أف اذلدؼ ( 1998، (1995بوسنػة كGuichard)  Charpentier  (1993جيشػار كشاربػونيت

األساسي للتوجيو يف ادلنظور احلديث ىو مساعدة الفرد على بناء مشاريعو ك صياغتها ك ىذا يعتمد 
 . أساسا على إعبلـ الفرد كتربية اختياراتو حىت يتمكن من توجيو ذاتو

           

    سعيا  يف ىذا االذباه عملت اجلزائر على ضماف خدمات التوجيو ادلدرسي يف ادلؤسسات التعليمية 
  ذلذهك الًتبوم دارماإل الطاقم ضمن ىمإدماجبتعيُت مستشارم التوجيو ادلدرسي كادلهٍت  ك

 للوصوؿ إُف ذبسيد سياسة توجيو حقيقية طويبلإال أف العمل يف ىذا االذباه الزاؿ . للمؤسسات
 ك الفعالية إال للكفايةداغوجي ال ؽلكن أف يطمح مالتوجيو كفعل سيكوبؼ.موضوعيةتستجيب دلعايَت 



 

متطلبات ادلنظومة ك الدراسية كنتائجوستطاع ربقيق كضماف التوافق بُت رغبات الفرد ادلتعلم اإذا 
.  قتصادم الالًتبوية كاحمليط ا

 

 من العوامل األساسية لتحفيز الفرد عن الدراسة كسبكينو من التكيف ىتماماتالكاتعترب الرغبات       
 يف ادلساعلةفعلى ىذا األساس ؽلكن .كاالكتساب ما يسهل بدكره يف عملية التعلم متطلباهتػامع 

.  اجلماعي ادلستول الفردم أك ربسُت ادلردكد الًتبوم على سلتلف ادلستويات سواء كاف ىذا على
         

 سياسة التوجيو ادلقًتحة يف الربامج الوطنية دلديرية التوجيو      إف ربسُت ىذا ادلردكد ىو ما هتدؼ إليو
ميداف  شهدىا سلتلف التطورات اليت ذلك يفيتجلى . لدل كزارة الًتبية الوطنيةكاالتصاؿكالتقوًن 

كسائل مادية ك طاقات بشرية ذبنيدمت   لقد.التوجيو يف اجلزائر سواء من الناحية ادلادية أك التنظيمية
كما أف التمعن أكثر .الًتبومط ػ احمليمتطلبات تبقى غَتكافية بالنظر إُف اإال أنو، كمصاٌف متخصصة 

 إذ يبلحظ أف دكرىم أصبح تقريبا  ادلدرسيالتوجيويف ادليداف غلعلنا نتعارض مع كاقع ادلختصُت يف 
 القرارات النهائية يف توجيو التبلميذ أكبتحضَت اخلرائط بأخذعلق األمر يتخاصة عندما كستثنائيا ادكرا 

. للمؤسساتالًتبوية 
      

 رلاذلا البيداغوجي  إذ يطغى عليها الطابع اإلدارم عن  غالبا ما تبتعد ىذه العمليات    يبلحظ  أف
ناذبة عن اليت غالبا ما تكوف   - التوجيوب  ادلشرفُت كالقائمُت  غلعل من توصياتما .التنظيميك

 اليت احلامسةعتبار يف القرارات التؤخذ بعُت ا قًتاحات الا رلرد -كالنفسيةأعماؿ ادلتابعة الدراسية 
للمؤسسات دكف النظر يف دارية إلبل ربل زللها قرارات تفرضها اخلريطة ا.  كمصَته مسار التلميذربدد

   .مبلمح التبلميذ كرغباهتم
   

أكثر من توجيههم  على سلتلف التخصصات التبلميذمثل ىذه الوضعيات ينتج عنها حتما توزيع ؼ
إدارية ال معٌت ذلا  بل تعترب عملية التوجيو احلالية رلرد قرارات فركع تتوافق مع مبلزلهم الدراسية  إُف

ما يفسر تزايد .بالنسبة للتبلميذ ك غالبا ما يعتػرب التبلميذ كأكلياءىم قرارات التوجيو إجحافا يف حقهم
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو يف ىذا .عدد طلبات الطعن يف قرارات اجملالس يف كل بداية سنة دراسية 



 

السياؽ ىو كيف ؽلكن ذلؤالء التبلميذ االطلراط بكل كعي كمسؤكلية يف ىذه القرارات كبالتاِف 
 ؟ مشاريع مهنية مستقبليةإدماجها ضمن

         

ىو أف عملية التوجيو دلختلف ادلراحل تقتضي أف يتعرض التلميذ يزيد يف األمر تعقيدا  ما      إف 
ىذه  تتناىف حاالت كثَتة يف حيز زمٍت  ال يتعدل سنة دراسية كيف  قرارين متتاليُت كىذا  خبلذلا إُف

 عن حباطات ك عواقب ىذه العملية  كما ينجر عنها من إفنتساءؿ عن. القرارات مع الرغبة الدراسية 
يت غلب  اؿالطاقة النفسيةعن نتساءؿ كذلك ك. اذباىات إزاء العملية الًتبويةمن  تصاحبو ؽلكن أف ما

 إُفدكف اإلشارة  -على األقل -فيها ستمرارالا ك التكيف مع الدراسةأجل على التلميذ استثمارىا من
. حتماؿ النجاح فيهاا
 

 ما ؽلكن اإلشارة كعن ادلهنية ىتماماتالكا الدافعيةعامل  ىذا السياؽ ىل ؽلكننا الكبلـ عنيف       
 لدل يسعى التوجيو إُف ربقيقو كتنميتو الذم ( sentiment de competence)بالشعور بالكفاءة إليو

 مع زليطو الفردكوف من العدـ كإظلا من خبلؿ تفاعل مىذا الشعور ال تكوين  أف  مع العلمالتلميذ
  .كمن خبلؿ ذباربو اخلاصة

 

      كىل ؽلكننا كذلك يف مثل ىذه احلاالت السعي لتحقيق أمسى األىداؼ اليت تردد حاليا يف 
 (Self Realisation) "ربقيػػق الذات " كىدؼ   ) Self Direction ( "توجيػو الذات"التوجيو مثل  أدبيات

اليت غلب على القائم بالتوجيو العمل على ربقيقها كذبسيدىا يف احمليط ادلدرسي حىت يصبح التلميذ 
الصانع احلقيقي دلستقبلو بواسطة مشاريعو، بل  األمر يتعدل ذلك ألنو يتعلػػق أكثر  بتجسيد 

ىذا ما يسعى إليو التوجيو دبفهومو احلديث الذم طرح يف إطار ما يسمى بالتناكؿ .ادلشاريع احلياتية
، كريتػس (1964)، لوىنس(1963) ، أكىػػارا(1963 )، جنزبرج(1967-1969)سوبر)الًتبوم

 البيداغوجية الذم يعتمد على رلموعة من النشاطات) (1998) بوسنػػة ،(1995)بوسنػةكآخركف (1973)
       .ادلستقبلي مشركعو هتدؼ أساسا إُف الوصوؿ بالفرد إُف التوجيو الذايت عربصياغة

      

بالفرد ككينونة - قبل كل شيء - إف الشرط األساسي لتحقيق ىذا اذلدؼ ىو االىتماـ      
تكونو الرغبات كاالىتمامات كاالستعدادات اليت غلب أف تعتػرب أرضية انطبلؽ entité))سيكولوجية 



 

كنظرا .سَتكرة التوجيو نظرا ألعليتها القصول يف ربديد اختيارات الفرد ك أداءاتو كاذباىاتو ادلستقبلية
فمن . كذلك إُف ما ؽلكن أف ينجر عنو من توافق الفرد كاستقراره يف نشاطاتو الدراسية أك ادلهنية

    .البديهي أف يكوف التبلميذ األكثر ربمسا للدراسة ىم األكثر ميبل  ذلا بالتاِف األكثر صلاحا فيها
       

شلا الشك فيو أف صلاح التلميذ كربصيلو ربدده عوامل متعددة ك متداخلة فيما بينها  كؽلكن       
عوامل داخلية ك عوامل خارجية، ك نعٍت باألكُف كل : إدراج ىذه العوامل ضمن تصنيفُت أساسُت

العوامل ادلتعلقة بالفرد ك منها العقلية ك النفسية أك االنفعالية ك اجلسدية ك كل ما يتعلق بالتكوين 
أما العوامل . الداخلي للفرد ك خاصة االستعدادات ك القػدرات ك التصػورات كاالىتمامات كالرغبات

 . إٍف....ادلادية كظركؼ التمدرس كالتأطَت-الثانية فتتعلق بالعوامل التنظيمية 
      

إف  ما يهمنا أساسا يف ىذا البحث ىو دكر عامل الرغبة الدراسية يف التوجيو كمدل تأثَته على       
فإذا كاف لعنصر الرغبة الدراسية دكر يف االستقرار كالتوافق الدراسيُت فهل .  صلاح التلميذ أك رسوبو

يساعد ذلك على النجاح ؟ ك إذا سلمنا بأف ىناؾ فركؽ يف نسبة النجاح كالرسوب بُت الذين 
توافقت قرارات التوجيو مع رغبتهم كالذين فرضت عليهم ىذه القرارات فلدل أم فئة سًتتفع نسبة 

ىل توجد ىناؾ فركؽ يف نسبة االنتقاؿ كالتسرب بُت  النجاح كتنخفض نسبة الرسوب ؟ بعبارة أخرل
نسبة االنتقاؿ  الذين تتوافق قرارات التوجيو مع رغباهتم كالذين فرضت عليهم ىذه القرارات ؟ ىل

  .كبالتاِف النجاح سًتتفع لدل تبلميذ الفئة األكُف ؟ أـ ال
 ىل توجد ىناؾ فركؽ يف نسبة النجاح بُت الذينكإذا ما نظرنا إُف نتائج  امتحاف البكالوريا 

ىل نسبة النجاح ىذه تتوافق قرارات التوجيو مع رغبتهم كالذين فرضت عليهم ىذه القرارات ؟ 
ستظهر بوضوح لدل التبلميذ الذين توافقت قرارات التوجيو مع رغبتهم الدراسية؟ أـ ال توجد ىناؾ 

كإذا ما اعتربنا نسبة الرسوب يف امتحاف البكالوريا فلدل أية رلموعة سوؼ .فركؽ بُت اجملمػوعتُت
 ترتفع ىذه النسبة ؟ فهل ترتفع لدل التبلميذ الذين ال تتوافق قرارات التوجيو مع رغبتهم الدراسية؟

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

يعترب التوجيو ادلدرسي من بُت ادلواضيع احلساسة يف نظاـ الًتبية كالتكوين إذ شغل اىتماـ : مقدمػػة 
. يقدمو من خدمات لكل من الفرد كادلؤسسة الكثَت من الباحثُت يف السنوات األخَتة كىذا نظرا دلا

سوؼ نتطرؽ يف ىذا الفصل إُف زلورين أساسُت، يتعلق احملور األكؿ دبفهـو التوجيو كتطوره كأبعاد 
 .أما احملور الثاين  فسيتناكؿ ادلساعلات النظرية حوؿ االختيار ادلهٍت.التوجيو كأىدافو 

 مفهـــوم التوجيـــو المدرسي والمهـــني وتطوره- 1
 :مفهـــوم التوجيـــو -1.1

       إذا ما نظرنا إُف سلتلف التعاريف اليت تناكلت مفهـو التوجيو، نبلحظ أف كلها تصب يف قالب 
ك إذا سبعنا أكثر يف ىذا ادلوضوع صلد أف .كاحد ك غايتها كاحػدة أال كىػي تألق كترقية الفرد ك اجملتمع

لقد عرفو . ىناؾ تداكؿ الكثَت من ادلصطلحات اليت تستعمل يف نفس ادلعٌت كمن أجل ىدؼ كاحد
فبعضهم نظر إليو نظرة كاسعة حبيػث . عدد من الكتاب ك اختلفوا يف ذلك الختبلؼ كجهات نظرىم

 .يشمل مجيع نواحػي التوجيو ك بعضهم يقصره على اختيار الدراسة ادلبلئمة ك ما يتصل بالنجاح فيها
إُف أف اإلرشاد ادلدرسي مصطلح بُت عدة مصطلحات  (1996 )شيخ محػود يشَت الباحث زلمد       

اإلرشاد يف ادلدرسة ك اإلرشاد النفسي ادلدرسي كاإلرشاد الًتبوم ك )تستخدـ كمًتادفات منها مثبل 
ك كل من ىذه ادلصطلحات تلح يف معناىا على عملية مساعدة التبلميذ . (كغَتىا.. التوجيو ادلدرسي

 . الطبلب على حل مشكبلهتم دبا ػلقق ذلم التوافق ك الصحة النفسية أك
       

يف ىذا اإلطار أف ىناؾ أكثر من مخسُت تسمية تطلق على ( Waters 1956 )لقد ذكر كترز        
 عملية التوجيو إال أنو يف السنوات األخَتة ىناؾ اذباه ك اتفاؽ بُت ادلختصُت على استعماؿ تسميتُت

 (.  1985 أمحد شباح ) (personnel works (ك خدمػات األفػػراد( Guidance )لعملية التوجيو ك ىي التوجيػو
على بناء  إحدل الطرؽ من النظاـ الًتبوم اليت هتدؼ إُف مساعدة الشباب«      إف التوجيو ىو

 حوؿ اختيار التكوين أك الدراسة( مكيف )ادلشركع ادلستقبلي ادلهٍت الشخصي بفضل إعبلـ مشخصن
       .(1988،باريس كزارة الًتبية كالشباب كالرياضة)

بناء ادلشركع ادلهٍت للفرد إذ يؤكد    يشَت  ىذا التعريف إُف أف اذلدؼ األساسي لعملية التوجيو ىو
فاإلعبلـ  ادلشخصن ىو الذم يستجيب مباشرة  .على عنصر اإلعبلـ كدكره لتحقيق ىذا اذلدؼ 



 

خصائص الفرد كمستول  حلاجيات الفرد إذ ينطلق من تصوراتو كمستول إعبلمو كيأخذ بعُت االعتبار
 . نضجو

                   

 : فيعرؼ التوجيو على أنو (   Claude Levi - Loboyer) أما كلػود لػويف لبوايػي     
نشاط إرشادم موجو للمراىقُت ك الراشدين من أجل مساعدهتم على أخذ قرارات خاصة حبياهتم « 

 : ك ىي على ثبلث مستويات
 ادلسارات ادلهنية تنشيط ك إثارة اجملهودات للحصوؿ على اإلعبلـ حوؿ الذات ك سلتلف ادلهن أك -1

(carriere )أك احلرؼ. 
مساعدهتم على احلصوؿ على ادلعلومات حوؿ التكوينات ادلختلفة ك متطلبات ادلهن ك سوؽ - 2

 . العمل
النظر معو يف  إعداد معطيات كصفية حوؿ القدرات، االىتمامات، شخصية الفرد ك حوافػزه ك  -3

 In Roland   Durant )» ادلعلومات بطريقة ذبعلو يدرلها يف سلططات تكوينو كمساره ادلهٍت ىذه

1991.)  

إُف أف التوجيو نشاط بيداغوجي يهدؼ إُف ربضَت الفرد للقياـ باختيارات      يشَت ىذا التعريف
كيؤكد ىذا التعريف على دكر الفرد يف البحث عن ادلعلومات . بفضل برنامج إعبلمي يسعى إُف ذلك

من احلصوؿ على  لتمكُت ىذا األخَت (Auto information)كحثو على ضركرة اإلعبلـ الذايت 
ؽلكن استخبلصو من ىذا التعريف ىو ضركرة إدراج ىذا العمل يف  ما. ادلعلومات الضركرية الختياره

 :كهندؼ من خبللو إُف Education des choix) ) إطار برنامج تربية االختيارات
 .كتنميتها كخلق ركح البحث عن ادلعلومات كحث الفرد عن االستعبلـ إثارة االىتمامات -
 .مساعدة الفرد على استكشاؼ قدراتو كحوافزه- 

 .توفَت ادلعلومات البلزمة حوؿ الفرد كادلسارات ادلهنية- 

معاجلة كتكييف ىذه ادلعلومات دلستول الفرد كمساعدتو على استعماذلا كإدماجها يف سلططاتو - 
 .اخلاصة

        



 

التوجيو   إُف أف (1988)حسب دبػارتاف كلوجػراس(   J.Drévillon )يف ىذا السياؽ يشَت دريفيػوف        
 دبا أنو يعمل للوصوؿ بالفرد إُف ربديد ذاتو حسب إرغامات( Activité intégrative )نشاط إدماجي

 . احمليط كحسب مستول تقديره لذاتو ك أيضا حسب التصورات اليت يكوهنا عن نفسو
    يؤكد ىذا التعريف على أف تسهيل عملية اإلدماج ىذه ىو الدكر ادلنوط للقائم بالتوجيو الذم 

ػلب أف يأخذ بعُت االعتبار عدـ إمكانية الطفل على القياـ هبذه ادلهمة كبالتاِف العمل على إدراج 
كل التدخبلت ضمن برنامج عملي يف إطار بيداغوجية نشيطة هتدؼ إُف تكييف ادلعلومات دلستول 

 .     الطفل كاالستجابة عن سلتلف التساؤالت اليت يطرحها من أجل ربديد صورة الذات
تلك االسًتاذبية اليت  «التوجيو ىو  كذلك إُف أف يشَت(   1971J.Drévillon) الباحث  ىذاماجعل    

على ) بُت  الصورة االجتماعية للذات كالصورة احلقيقية ألنا الفرد ك(على األقل)تسمح للفرد بالتوفيق 
 .» إدماج ىتُت الصورتُت كىذا يف إطار كضعيات معاشة(األحسن 

(Pemartin  Legres 1988.) 

 

على أف كظيفة  اإلدماج ىذه  اليت  ( 1974Pelletier  Noiseux)      يؤكد العادلاف بلػػػويت كنػػوازك
دبجموع التجارب ادلنظمة لدل  يشػَت إليها دريفيػػػوف ىي العملية اليت  تكمن يف ربط ذبربة الفرد احلالية

كاستمراريتو، بالتاِف فكل ما يتم  الفرد بشكل يسمح بانضماـ ادلكتسبات اجلديدة إُف تاريخ الفرد
 (.Pemartin  Legres 1988 )إدماجو من جديد من شأنو أف يوسع نطاؽ تكيف الفرد

         

من جهتو التوجيو ادلدرسي بأنو  نظاـ مدرسي ك منهج (Ferdinand Natha )      يعرؼ فردينػػانػد ناطػة
 يهدؼ إُف توعية التلميذ عن قدراتو ك اىتماماتو من أجل مساعدتو على اختيار (إرشادم)تعليمي 

  . (In F.Hotyat  D.Délépine) فرع دراسي أك نشاط مهٍت ك اليت تضمن لو أقصى حظوظ النجاح 

حسب ىذا التعريف فإف التوجيو عملية بيداغوجية منظمة موجهة لتبلميذ حىت يتمكنوا من معرفة        
ذاهتم ك تفحصها بعمق دبا ربملو من اىتمامات ك قدرات تسمح ذلم بتكوين صورة كاضحة عن 

فاذلدؼ األساسي ذلذه العملية . صياغة اختياراهتم الدراسية أك ادلهنية أنفسهم ليتمكنوا من التوفيق يف
ما جعل .مهػنية نشاطات دراسية أك ىو الوصوؿ بالفرد إُف التفكَت يف اختيػاراتو كبناءىا ك ترمجتها إُف

 ك الختيارتشجيعو على اكعملية مساعدة الفرد  ىو يشَت إُف أف التوجيو( 1980)  السبلـ زىػرافعبد



 

ع ػك التخطيط للمستقبل بدقة ك حكمة ك مسؤكلية يف ضوء معرفة نفسو ك معرفة كاقع اجملتم التقرير
إُف أنو عملية (1996) ىذا الباحث حسب زلمد شيخ محود ؾكما أشار كذؿ. الذم يعيش فيو

 ] .......[ كمطازلو كظركفو االجتماعية ] .......[اختيار مهنتو دبا يتبلءـ مع استعداداتو مساعدة الفرد على
        .لتحقيق أفضل مستول شلكن من التوافق االجتماعي

   
مساعدة التلميذ على «على أف التوجيو ىو  (1972 )    يف ىذا اإلطار ينص تعريف عبػد العػزيز البسػاـ

نابعة من ذات  اختيار شعب التعليم األكثر تناسبا مع ميولو ك إمكانياتو ك أف تكوف عملية االختيار
التلميذ ك تستند على تشخيص لقدراتو ك استعداداتو ك ميولو ك اذباىاتو ك إُف ربليل الفرص الًتبوية 

عن إرادة   ناتجمقرار شخص  تقـو علىقأف عملية االختيار ىذ يؤكد ىذا التعريف على. » ادلتاحة لو
غلب يكوف االختيار نتيجة التفكػَت كالتبصر  بعد تشخيص الوضعية عوض أف  كما. الفرد ك قناعتو

تعبػَت عن  ىي- (1995 )كما يؤكد عليو بوسنة كآخػركف-كىذا ألف االختيارات . يكوف رلرد قرار آين
  بُت(Optimisation) نتيجة ألحسن تبصر ك مطابقة  ظلط العبلقات اليت تربط الفرد دبحيطو ككذا

 .رغبات الفرد ك قدراتو كإرغامات احمليط اخلارجي
     

العملية ادلنظمة الفنية  «فقد عرؼ التوجيو بأنو  (  1950Guy- Sinoir)      أما الباحث جػي سينػػوار
اليت  هتدؼ إُف مساعدة الفرد على اختيار احلل ادلبلئػم للمشكلة اليت يعاين منها  ككضع اخلطط اليت 

  .     »تؤدم إُف ربقيق ىذا احلل ك التكيف كفقا للوضػع اجلديد الذم يؤدم بو إُف ىذا احلػػػل 
    يؤكد ىذا التعريف على أف مهمة التوجيو تكمن يف إعداد الفرد على كضع االسًتاذبيات ادلبلئمة 

دلواجهة كمعاجلة سلتلف الوضعيات اليت قد تصادفو من أجل الوصوؿ إُف إغلاد أحسن احللوؿ اليت 
قد يًتتب عن ىذه احللوؿ من كضعيات جديدة، فمهمة  تساعده على التوافق  كالتكيف مع ما

 . التوجيو كظيفة عبلجية ك كقائية يف نفس الوقت
   

ذلك التمشي الذم يقتضي أف هنيأ « فتعرؼ التوجيو بأنو( UNESCO )أما تقارير منظمة اليونسكػو     
الفرد ليكوف على كعي دبختلف خصوصياتو الذاتية ك أف ينميها كصوال إُف ربديد اختياراتو ألنشطتو 



 

الشخصية عرب كافة ظركفو احلياتية ػلفػزه يف ذلك ىم مزدكج خلدمة التنمية اجملتمعية لقومو من ناحية 
        (.1996أمحػد فرح)  » حك تفتق شخصيتػػو كتطورىا من ناحية ثاين

لقد أبرز ىذا التعريف أعلية ادلؤثرات الذاتية ك أبعاد الشخصية اليت غلب أف يدركها الفرد كيسعى     
كبالتاِف ضركرة إعداد .لتنميتها نظرا لدكرىا الفعاؿ يف التأثػَت على االختيارات ادلستقبلية كربػديدىا

الفرد كمساعدتو دلعرفة سلتلف مكوناتو من اىتمامات كاستعدادات ككفاءات اليت تعترب من الشركط 
 . األساسية  الظلاء الشعػور بالكفاءة يستثمره الفرد خدمة جملتمعو كتألقا لشخصيتو

     

التوجيو ىو عملية مساعدة «    أما اجلمعية القومية للتوجيو يف أمريكا فأقرت تعريفا ينص على أف 
الفرد على أف ؼلتار مهنة لو ك يعد نفسو ذلا ك يلتحق هبا ك يتقدـ فيها ك ىو يهتم أكال دبساعدة 

 .(1996 شيخ محػود)  »األفراد على اختيار ك تقرير مستقبلهم ك مهنهم دبا يكفل ذلم تكيفا مهنيا مرضيا

               

     من خبلؿ ىذا التعريف نبلحظ أف التوجيو يسعى إُف ربقيق غاية أال كىي التكيف كالرضا 
كيكوف ذلك دبصاحبة الفرد يف سلتلف مراحل النمو ادلهٍت بدآ باالختيار  ادلهٍت . ادلهنػيُت للفرد

كالتحضَت لو إُف مرحلة اإلدماج ادلهػٍت الذم غلب أف يوفر كل الظركؼ اليت تسمح بتقدـ الفػرد 
عملية كضع الفرد يف  « يف تعريفو لعملية التوجيو على أهنا( 1975) ذلذا يؤكد أبو اخلطيب.كربقيق ذاتو 

 لو القدر الكايف من التوافق الشخصي نوع الدراسة أك ادلهنة اليت تبلئمو حىت يتوفر
كاالجتماعي ك يؤدم بو إُف زيادة الرضا عن العمل الدراسي أك ادلهػٍت من ناحية ك إُف رفع مستول 

فيؤكد ىذا التعريف على نفس الغاية الواردة يف (. 1985  عن أمحػد شباح) » الكفاية من ناحية أخرل
التعريف السابق  كىي الرضا الدراسي أك ادلهٍت الذم ينتج عن توافق شخصية الفرد يف زليطو 

 . االجتماعي

 
 عملية «فينص يف كتابو اإلرشاد النفسي على أف التوجيو ىػو   (1968)أما رمسيػة عػلي اخلليػل       

مساعدة األفراد للتعرؼ على قدراهتم ك مسؤكلياهتم ك تنظيم خربات حياهتم ك استخداـ ىذه ادلعرفة 
يف تكوين صورة كاقعية عن أنفسهم ك عن البيئة من حوذلم دبا يساعدىم على التكيف كربقيق 

       .»السعادة ذلم ك جملتمعهم



 

يذىب  ىذا التعريف  يف نفس االذباه كيؤكد على نفس الغاية اليت أكردهتا التعاريف السابقة أال      
كما ينص ىذا التعريف على ضركرة معرفة الفرد لقدراتػػو ككفاءاتو .كىي توافق ك تكيف الفرد

يكوف الفرد صورة كاضحة  اليت من خبلذلا(كالنجاح ك الفشل)كاستغبلؿ اخلربات ادلختلفة يف حياتو 
التطابق كاالنسجاـ بينهما، ما يساعد الفرد على التكيف  عن ذاتو  كعن زليطو من أجل الوصوؿ إُف

 .      كاالندماج الكلي يف رلتمعو
      

ىو مساعدة الفرد على إظلاء ك تقبل «إُف أف التوجيو  (Super ) يف ىذا السياؽ يشَت سػوبر       
صورة لذاتو متكاملة ك مبلئمة يف العاَف الواقعي ك أف ػلوذلا إُف حقيقة كاقعية حبيث تكفل لو السعادة 

       (.1996شيػػخ محػود).»ك للمجتمع ادلنفعة 

يؤكد ىذا التعريف على التعريف السابق إذ ػلث على السعي بالفرد ألف يعمل على تكوين       
كإظلاء صورة عن ذاتو يتقبلها بكل خصائصها كإدراكها كما يعكسها عادلو الواقعي بعيدا كل البعد عن 

. على أساس ىذه الصورة يتمكن الفرد من بناء اختيارات موضوعية ككاقعيػة. التصورات الذاتية اخليالية
يربز ىنا دكر اإلعبلـ الذم يهدؼ إُف إعطاء الفرد الوسائل الضركرية لبلرتقاء إُف أبعاد جديدة يف 

كما يساعد الفرد على كضع إسًتاذبية ظلوه يدمج يف طياهتا تصوره اخلاص كإرغامات احمليط .تصوراتو
. ينمي لديو الوعي دبختلف أشكاؿ ادلقاكمة كدبختلف العراقيل اآلتية من ىذا احمليط ما. االجتماعي

إف مستول االرتقاء ىذا يدؿ على مستول نضج الفرد الذم ال ؽلكن ربقيقو إال دبواجهة احمليط 
 .كإرغاماتو ليصل ىذا األخَت إُف اعتماد أفضل احللوؿ كأحسنها يف التقاء الذات كاحمليط

 مساعدة العائلة على «أما اجلمعية العامة للموجهُت الفرنسيُت فإهنا تعرؼ التوجيو على أنو      
توجيو الطفل ضلو النشاط ادلهٍت الذم يتناسب أكثر من غَته مع رلموع كفاءاتو ك مع ادلعطيات 

 .( 1980 حامد عبد السبلـ زىراف) »العمػل  األكلية عن ميولو آخذين بعُت االعتبار كضع العائلة كحالة سوؽ

   
لقد حصر ىذا التعريف عملية التوجيو يف مساعدة العائلة على توجيو الطفل، إذ جعل منها      

إف الفكرة اإلغلابية اليت . الطرؼ الرئيسي لتوجيو ىذا األخَت ك يف أخذ القرارات ادلتعلقة حبياتو ادلهنية
فمن . ضركرة التكفل باحمليط العائلي يف رلاؿ اإلعبلـ ؽلكن أف نستخلصها من ىذا التعريف ىو

ادلعركؼ أف العائلة كثَتا ما تؤثر يف إعبلـ الطفل ك يف اذباىاتو كاختياراتو كقليبل ما تكوف ادلعلومات 



 

اآلتية من ىذا احمليط معلومات صحيحة ك موضوعية كخالية من الذاتية كاألحكاـ القيمية ك 
كما  أنو كثَتا ما يتدخل ىذا احمليط كعامل كسيط بُت ادلرشد ك ادلسًتشد فتتأثر . التصورات اخلاطئة

كلتجنب ذلك . عملية اإلعبلـ سواء بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة ك ما ينتج عنها من اذباىات سلتلفة
غلب أف يكوف  اإلعبلـ ادلوجو للطفل كالعائلة إعبلما بيداغوجيا يستهدؼ القضاء على التصورات 

 . النمطية
    

 حىت تكوف ىذه «:حُت أشار إُف أنو (J.M Berthelot 1984)     أكد على ىذا اجلانب برتيلوت
العملية فعالة يف تدخلها ك خاصة على مستول اإلعبلـ غلب أف تستهدؼ سلتلف األطراؼ ادلعنية 

على منطق ىذه األطراؼ يف  كما غلب أف هتدؼ إُف التأثيػر( الطفل ك العائلة كاألساتذة ) بالتوجيو
غلب  « إُف أنو (M.Dubesse & G.Mialaret 1972)ذلذا  يشَت الباحثاف .  »  عملية أخذ القرارات

على مصاٌف التوجيو أف تقدـ يف األكلوية إعبلـ منهجػي ك منظم لؤلكلياء كالتبلميذ ك أف يكوف 
 التفاكض بُت ىؤالء ك أعضاء الفرقة الًتبوية تفاكضا دائما ك مستمرا ما يتطلب إعداد ك ربضَت

كلكن غلب كذلك إعداد ىيئة من أخصائيُت نفسانيُت قابلُت . مناسب لؤلساتذة خبلؿ التكوين
  .» على تقدًن اإلعبلـ ك نصائح التوجيػو كسلتلف إرشاداتو

 

ادلهنيُت مساعلة كبَتة  لقد ساىم تطور نظريات التوجيو ك االختيار :  تطور مفهــوم التوجيو ومناحيــو-2.1
 O'hara) ) كأكىارا  (Ginzberg 1963) أعماؿ جنزبػرج  كساعلت. يف تطوير مفهػـو التوجيو كمناحيػو

 بشكل كبَت يف (Crites 1973) ككريتػس ( Super 1967-1969)كسػوبر ( Lohnes 1964)كلوىنس 1963
 )ك دريفيػوف (Larcebeau) كالرصػوبو(Rogers)كما تعػد أعماؿ ركجػرز.تطوير ادلنحى الًتبوم

Drévillon)-  الذين أكدكا على البعد الزمٍت للتوجيو كمفهـو االستمرارية فيو كالتغػَت يف مكوناتو- 
فعلى أساس ىذه األعماؿ تطور التوجيو من ادلنحى . أعماؿ رائدة يف تطوير مفهـو التوجيو

 .التشخيصي إُف ادلنحى الًتبوم
         

 ) Approche diagnostic (إُف أف التوجيو يف ادلنحى التشخيصي(  1995 )يشَت بوسنة كآخركف     

عبارة عن نشاط معاينة تعتمد على الفحص النفسي ك ادلعرفة الدقيقة للمهن، كيلعب فيو ادلختص 
ربديد استعدادات ك قدرات الفرد من جهة، ك )دكر اخلبَت حيث أنو بعد قيامو بعملية التشخيص 



 

 يقـو بتوجيو الفرد إُف التكوين أك ادلهنة اليت يعتربىا تتناسب مع (متطلبات العمػل من جهة أخرل
 : لقد تراجع ىذا التصور  نظرا لسلبياتو كادلتمثلة يف. خصائصو

اعتماده على فكرة ثبات ميػوؿ ك استعدادات الفرد اليت أعيد النظر فيها بفضل تطور نظريات      -
 .التوجيو ك االختيار اليت أكدت على التطور ادلستمر الختيارات الفرد ك اىتماماتو كتنميتها

اعتماده على العبلقة القيادية بُت اخلبَت ك الفرد الذم يكوف يف حالة تبعية تامة ليستسلم لقرارات    -
 .اخلبَت

 . استحالة حصر ادلهن ك صعوبة مجع معلومات كافية عنها-     
 :   الذم يعتمد على (Approche éducative) كلتجاكز ىذه السلبيات مت تطوير ادلنحى الًتبوم

 .إعػػبلـ الفرد   - 
   .مساعدتو على توضيح اىتماماتو ك ازباذ القرارات بنفسو ك الوصوؿ بو إُف بناء مشاريعو- 

   

حسب ىذا الباحث من خبلؿ      إف الًتمجة اإلجرائية للتوجيو يف إطار ادلنحى الًتبوم تتم
 : النشاطات التالية

تقدًن معلومات كافية ك موضوعية للمعنيُت حوؿ العاَف ادلدرسي ك :  (Information) اإلعـــالم-        
 . ادلهٍت ك أنفسهم

تقدًن حكم تشخيص حوؿ مدل التكيف ك ادلوائمة بُت االختيارات :(Evaluation )التقـــويم-        
 . ادلمكنة ادلمنوحة للفرد ك قدراتو

يعمل ادلختص على تقدًن االقًتاحات للفرد بناءا على التجارب كادلعلومات ( : Avis: ) المشــورة    -
 . اليت اكتسبها من خبلؿ مشواره ادلهٍت

 مساعدة الفرد على الكشف ك التعبَت عن أفكاره( : Le conseil :) إلرشـــادا   -

 . ك أحاسيسو حوؿ حياتو احلالية ك اإلمكانيات ادلتوفرة لو ك مدل أعليتها

كضع برنامج تربوم يسمح للمشاركُت فيو :(Education des choix) االختيارات(المشــروع)تربيـة   -
من تنمية قدراهتم ك معارفهم ك تطوير ادليكانزمات ادلعرفية البلزمة للتعبَت باختيارات مهنية مناسبة ك 

 (.1998 بوسنػة)التخطيط للوصوؿ إليها 

     



 

إف تطور  التوجيو من ادلنحى التشخيصي إُف ادلنحى الًتبوم أدل إُف إعادة النظر يف عدة        
كما أدل إُف تطوير مفاىيم أخرل . مفاىيم  كمفهـو التوجيو يف حد ذاتو كمفهـو االختيار ادلهٍت

كالنضج ادلهٍت  كالسلوؾ ادلهٍت كادلشركع ادلهٍت ك تربية االختيارات ك مفهـو اإلعبلـ كالذم سوؼ 
 . إُف  نتطرؽ إليو يف الفصل ادلواِف

      

     انطبلقا شلا سبق نعترب التوجيو سَتكرة بناء القرارات عن طريق التفاعل بُت الفرد كاحمليط تعتمد 
أساسا على ادلواجهة بُت الذات كاحمليط ،كما تعترب عملية تكوين كتعلم غَت آنية يعمل الفرد يف 

إف عملية البناء ىذه تعتمد أساسا على نشاط .إطارىا على إدماج ذباربو كمعارفو السابقة كالبلحقة 
- كجود دلرحلة الحقة إال إذا استندت كذباكزت الفرد كدينامكيتو  تقتضي مراحل متتالية كمرتبطة إذ ال

كما نعترب التوجيو سَتكرة تعلم يف إطار بناء ادلشاريع تعتمد على . ادلرحلة السابقة- يف نفس الوقت
مبدأ االستيعاب ك التوافق كالتكيف هتدؼ إُف اكتساب سلوكات كتطويرىا كاستيعاب معارؼ كبناءىا 

 . كبركز اذباىات كتوضيحها كتعلم على كضع أىػداؼ كالتخطيط ذلا
كما أف التوجيو من خبلؿ اعتبار اإلعبلـ نشاطا بيداغػوجيا يف سَتكرة التوجيو ىو تكوين يهدؼ    

أساسا للوصوؿ بالفرد إُف ربديد الذات عن طريق تعلمػو على ربط اخلياؿ كالواقع كالقدرات كادلشاريع 
 . بل عملية ظلػو يف اذباه البحث عن اذلػوية االجتماعيػة كادلهنيػة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  .         في ميــدان التربية و التعليم أبعـاد التوجيو و وظائــفو- 

       

لقد أصبحت خدمات التوجيو ضركرة تفرض نفسها يف ميػداف الًتبية كالتعليم نظرا دلا يصبو إليو      
ؽلكن الفصػل بُت مرامي عملييت الًتبية كالتوجيػو يف سػَتكرة التعليم  من غايات كمرامي إذ ال

سنتطرؽ فيما يلي إُف بعػض األبعاد اليت ترمي إليها فلسفة التوجيػو يف إطار العبلقة التكاملية .كالتعلػم
 . بُت التوجيػو كسػَتكرة تربوية كالًتبية يف حد ذاهتا

   

مكانة التوجيو يف حياة ادلتعلم الدراسية كادلهنية  إف ادلهتمػُت بالًتبية ك التعليم يدركػوف سباما     
كبالتاِف اليقتصر نشاط . كعبلقتو بالًتبية ك التعليم كأف الفصػل بينهما يعػود إُف االعتباط ك التهاكف

التوجيو يف ادلؤسسات التعليمية عن مهمة مساعػدة الفرد على تكػوين االختيار كااللتحاؽ بفرع 
   .دراسي أكمهٍت  كإظلا أبعاد التوجيو تتعػدل ذلك

 

عن عبلقة التوجػيو ك اإلرشاد بالًتبية ك التعليػم إذ يرل أف الًتبية ( 1976 )      يؤكد عبد احلميد مػرسي
كالًتبية التقدمية .  عملية حياة يتعلم فيها الفرد احلياة عن طػريق نشاطو ك بتوجيهو من ادلعلػم «ىي 

، إهنا هتتم بالتلميػذ ككل ك بنموه كوحدة كاحدة،  هتتم بتعليم احلياة ك ليس فقط بتعليم العلػـو
ك يف الًتبية .كبشخصيتو من كل جوانبها جسميا ك عقليا ك اجتماعيا ك انفعاليا يف توازف كتوازم 

احلديثػة يًتكز االىتماـ حباضر التلميذ يف ضػوء ماضيو من أجل التخطيط دلستقبلو، كفيها أيضا يهتػم 
 .»ادلربػي بتعلم التلميذ أكثػػر من تعليػم ادلادة كيعتقػد أف للتلميػذ احلػق يف تعليم يناسب قدراتػو كميولػو

 

    لتحقيق ىذا التوازف يف تنمية شخصيػة الفرد البد من عملية منظمة مستمرة كشاملة ال تتوقف 
ك بالتاِف . عند مرحلة من مراحل ظلو الفرد بل تزداد أعليتها كلما انتقل الفػرد من مرحلة إُف أخرل

كىذه العملية تكمن يف عملية التوجيو أك . ازدادت االىتماـ بالطفػل كمصاحبتو يف مساره الدراسي
ينبغي إذا أف يكوف التوجيو عملية مستػمرة  «  اإلرشاد اليت تعتٍت بالفػرد ك اجملتمع ك ادلؤسسػة حيث

 حبيث ال يتوقف عن توجيو  الفػرد إُف دراسة أك مهنة معينػة 
 عبد احلفيظ )» بل غلب أف يتابع الفرد بطريقة ذبعػل الفرد يرجػع إليها كلما احتاج إُف إرشػاد أك توجيػو

 كربػديد أىدافو  بالتاِف يستطيػع الفرد من خبلؿ ىذه العملية التعػرؼ عن قدراتػو كميولو(. 1990مقدـ



 

عندما تناكؿ اإلرشاد ( Heller 1976 )ىذا ما يؤكػد عليو ىيلػر. مستقبلو لغرض ربقيق ذاتػو كرسم معاَف
 إُف جانب كوف اإلرشاد ادلدرسي ك ادلهٍت «ادلدرسي ك ادلهٍت كوظيفة لتحقيػق الذات إذ يوضح أنو

إرشادا فرديا لشركط التحصيػل كالتعلم ك إرشادا دلعػرفة إمكانات االختػيار الدراسي ك ادلهٍت فهو أيضا 
 (تنمية الشخصية)إرشادا يهػدؼ لتحقيق ذات الفرد ىو بذلك ػلقق كظيفة تعلم مستمػرة بادلعٌت العاـ 

 .(1996 شيخ محػود زلمد )»

 

بالًتبية كالتوجيػو اللذاف يعمػبلف على ربقيق     يف إطار ىػذه العملية يصبح الفرد مركز اىتماـ ادلعنيػُت
الفػرد مركز اىتماـ  كما أف اعتبار.  نفس األىػداؼ كنفس الغايات– على ادلدل القريب ك البعيد –

العاملُت بالًتبية تصػور ػلقق مبدأ تفضيل ادلتعلػم عن ادلادة أك الشعبة كليس العكس، فغاية التوجيػو 
فإذا كانت الًتبية ىي تعليم الفرد كتكػوينو عقليا، نفسيا ك اجتماعيا . ىي غاية الًتبية ك التعليػم

ليصبح ىذا الفرد عضػوا فعاال يف خدمة اجملتمػع فإف التوجيو كظيفة تدعيمية لعملية التعلػم بل ؽلكن 
 .                   اعتباره  تبصر الفرد بأىداؼ الًتبية كآفاقها

 

      ؽلكن القػوؿ أف التوجيو عملية تربوية ك نفسية ك اجتماعيػة شاملة يدرؾ الفػرد من خبلذلا كل 
كتسػعى ىذه العملية إُف مساعدة الفرد على االطلراط فيما تصبػو إليو .  خصائصو كمساتو كأىدافو

فقد يطػرح التساؤؿ عن ماىية األىداؼ كالغايات الًتبوية إف َف يدرؾ . الًتبية من أىداؼ كمشاريع
 التساؤؿ عن إمكانية  ذبسيػد مشركع الًتبية كمشركع ادلؤسسة عن حالفرد معناىا بالنسبة لو ،كما يطر

  طريق الفرد إذا َف يدرج يف إطارىا مشركع ىذا الفرد؟

 

يتضػح التكامل بُت التوجيو  كالًتبية  «  يف ىذا السياؽ إُف أنو( 1980 ) يشػَت عبد السبلـ زىػراف     
من أف الًتبية احلديثة تتضمن التوجيو كاإلرشاد النفسي كجزء ال يتجزأ منها، جػزءا مندرلا ك ليس 

ك عندما حاكؿ بعض علماء الًتبية .مضافا، أم أف كليهما ؽلثػبلف سلسلة من النشاطات ادلتكاملة
أهنا تعريفات كاسعػة ك  (Taylon 1971)تعريف التوجيػو كاإلرشاد أكردكا  تعريفات يقػوؿ عنها تايلػوف

 . »تشمل الكثػَت شلا ػلدث يف عملية الًتبية كالتعليػم بل تكاد تكوف تعريفات للًتبية ذاهتا
 



 

فهذا إف دؿ على شيء إظلا يدؿ على صعػوبة الفصل إُف حد ما بُت الًتبية ك التعليم كوظيفة      
فأين تنتهي بيداغػوجية التعليم كالتعلم لتبػدأ بيداغوجيػة . بيداغوجية ك الوظيفة البيداغوجية للتوجيػو

 التوجيو ك العكس ؟ 
 

ال ؽلكن التفكَت يف الًتبية كالتعليم بدكف  «يف ىذا اإلطار أنو( Voughan 1975 )يوضػح  فوقػن      
السبلـ  عبد )» كاالرشاد ك ال ؽلكن الفصل بُت الًتبيػة ك التعليػم ك بُت التوجيو ك اإلرشاد التوجيو

 ذلك اجلزء من «يقػوالف عن عملية التوجيو بأنو(1986)ماجعل العادلاف مورتسػػن ك مشػػولر(.1980زىػراف
الربنامػج الًتبوم الكلي الذم يساعػد على هتيئة الفرص الشخصية ك على توفَت خدمات اذليئات 
ادلتخصصة دبا ؽلكن كل فرد من تنمية قػدراتو كإمكاناتو إُف أقصى حد شلكن بداللة ادلثل األعلى 

  . »الدؽلوقراطي

        

ادلساعدة  « إُف أف التوجيو يتمثل يف(1996)حسب شيخ محػود(  Heller 1978 )      يشػَت ىيلػر
ادلدرسية  ادلقدمة للتبلميػذ كالطبلب للتوجيو ادلناسب ك ازباذ القرار بشأف ربقيػق األىداؼ التعليميػة

فمن الطبيػعي أف يعمل التوجيو على توفػَت كل الظركؼ اليت من شأهنا أف ..»يطمحػوف إليها اليت
 اسًتاذبيات التعلػم عتساىم يف تذليل العراقيػل اليت تعًتض عملية التعلم كالسػَت بادلتعلم ضلو كض

 .لتحقيق األىداؼ ادلنشػػودة
 

إذا ما نظػرنا إُف حياة الفرد ككل فإنو ؽلكن   إُف أنو  (A. Jones) يشػَت أرثر جونػز      يف ىذا السياؽ 
كمساعدة الفرد على اكتشػاؼ حاجاتػو كتقدير إمكانياتو كربديد أىدافو قأف يقاؿ أف غرض التوجيو 

حلياة ترضيو شخصيا ك مقبػولة اجتماعيا ك تكػوين خطة عمل خدمة  ذلذه األىداؼ ك عمػبل على 
 .(1978فرانسيس عبد النور)  ربقيقها

 

  

 : أبعـــــاد التوجيــــو -1.2
  يف منظور العػبلقة التكاملية بُت الًتبية كالتوجيو باعتبار ىذا األخَت عملية سيكوبيداغوجية يف 

 :مراميها ؽلكن اإلشارة إُف سلتلػف أبعاد التوجيو كاليت نلخصػها فيما يلي مفهومها كيف



 

 :البعــد  النفــسي -1.1.2
        إف التوجيو الذم غلعػل من الطفل زلػور العملية الًتبوية كمركز اىتماـ كل من ادلدرسة كاألسرة 
كما ينطوم عليو من الرعاية الكاملة كمن مساعدة على ذباكز ادلشاكل عامل لو دكر اليستهاف بو يف 

تعتربمصاحبة الطفػل يف مشواره . تكوين شخصيػة الطفل كتنميػتها كخاصة من جانبها النفسي
 ػلفزه على  الدراسي لبناء مشركعو عملية بالغة األعلية إذ من شأهنا أف تولػد لديو توازف نفسي

 . االطلراط يف مشػركع ادلؤسسة ذاهتا بإدراؾ دكره كعنصػر فعاؿ يف ربقيق ما تصبو إليو العملية الًتبوية
 

كما  "باذلػوية ادلدرسية"    إف العمل يف ىذا االذباه الشك فيو أف ينمي لدل الطفػل ما ؽلكن تسميتو 
الذات، ك من شأنو أف يقػوم لدل الطفل الشعور باالنتماء  ينتج عنها من إدراؾ الدكر كربػديد

 .     كبالوجػود يف زليط يوفر كل الظػركؼ البلزمة للرعاية النفسية  
      

فمن البديهي أف توفَت الشركط النفسية ادلناسبة كمراعاة حاجػيات الطفل كرغباتو سيحفز ىذا         
 النفسية لبلستمرار يف الدراسة إُف أبعد مستول تسمح بو إمكانياتو ما قاألخَت على استثمار طاقت

كما أف توفَت مثػل ىذه الظركؼ الشك فيو . يعترب عامبل مساعلا يف التقليص من اإلخفاؽ الدراسي
أف غلعل كذلك من عملية التمدرس كالتعلػم فعل إرادم من قبل ادلتعلػم ذبعلو يساىم  يف كل 

 .     االذباىات لتجاكز ادلشاكػل كتذليلها
   

 احمليط الًتبوم الذم ال يوفر «يف ىذا السياؽ إُف أف) R.Ballion )يشػَت الباحث ركبػَت باليػوف      
 الدكر ادلنوط بو  كربػديد ذاتو على أساس ذلك فإف الرغبة يف ؾالظركؼ ادلناسبة  للمتعلػم إلدرا

 In Charpentier)»الدراسة ػلل زللها رفض التلميػذ ذلذا الدكر كبالتاِف ال يدرؾ معناه بالنسبة لو 

فغالبا ما تؤدم ىذه الوضعيات إُف رفض استثمار الطاقة النفسية كالنفور (.1993
كما يصاحبو من إخفاؽ دراسي الذم يشكل حاليا إحدل ( Désinvestissement scolaire)الدراسي

  .الرىانات األساسية للمؤسسات التعليمية
   

 يعتمػد التناكؿ احلديث يف الًتبية ك التعليم على مبدأ أساسي كىو جعل التلميذ زلور  العملية       



 

الًتبوية كمركز اىتماـ النظاـ التعليمي، كعلى ىذا األساس ربَوؿ التعليم من تلقػُت ادلعرفة إُف عملية 
ففي سياؽ ذلك أصبح التوجيو ادلدرسي . بناء ادلعرفة الذم يعتمد أساسا على نشاط ادلتعلػم ككفاءتو

يف منظوره احلديث يصبو يف نفس االذباه باعتبار الطفػل عنصرا فعاال يف كضع اختياراتو كيف بناء 
الذم  " اإلدارم القرار السلطوم" أك ذلك " القدرية"بالتاِف َف يعد التوجيو تلك العملية . مشاريعػػو

فالتوجيو نشاطا بيداغوجيا يعتمد أساسا على فكرة ادلشركع . يكوف فيو الفرد موضػوع االختيار
كسػَتكرة بنائية كمستمرة كسبشيا تطوريا يقتضي بناء ادلعارؼ يف إطار بيداغػوجية نشيطة ترتكز على 

 .دينامكية الفرد كنشاطو ليتعػدل أف يكوف  الفرد فيو موضوع االختيار بل صانع القرار
       

     إف التوجيو أصبح يهػدؼ إُف إكساب الفرد الوسائل الضركرية للتوجيو الذايت ، كما يؤىلو على 
 تربز أعليػة ادلؤثرات الذاتية اليت «ك من ىذا ادلنطلق . استغبلؿ كسائلو الذاتية لبناء ىذه السػَتكرة 

. تتدخل يف ربديد االختيارات الدراسية كادلهنية كاليت ؽلكن أف تتلخػص ضمن مفهـو الشعور بالكفاءة
 Self)مفهـو النجاعة الذاتية(  Betz& Hackett 1981 )ما تطلق عليو الباحثتاف األمريكيتاف بتػػز كىاكػت

efficacy )يستكشفػو لدل  ىو ذاتو الشعػور بالكفاءة الذم على األخصائي يف التوجيو أف
 (.1996 أمحد فرح)»التلميذ
         

لقد احتل اإلرشاد ادلتمركز حوؿ الذات يف السنوات األخَتة أعلية متزايدة زبطت حدكد العبلج        
 يف ىذا اإلطار لعبػت أفكار ركجرز.( 1996 شيخ محػود.ـ)النفسي الذم نشأ فيو ىذا األسلػوب

(1973Rogers  )  دكر كبَت يف بركز ىذا ادلفهػـو إذ ناد بالتقنيات غػَت ادلوجهة اليت تعطي أعلية كبَتة
تازركت ) حلرية كاستقػبللية الفرد ادلوجو من خبلؿ التعبػَت الذايت كخلق جو القبػوؿ بينو كبُت ادلختص

1997 .) 
       

ذلذا األسلوب من فرضية أف لدل كل فرد نزعة يف  (صاحب نظرية الذات)     ينطلق مفهـو ركجػػرز
كأحد الشركط الضركرية  . ربقيق ذاتو سبكنو من التغلب على ادلشكبلت اليت تواجهو ربت شػركط معينة

 ىدفو لذلك ىو أف يعرؼ الفرد ما  يريده ككيف يستطيع االقتػراب من 

 حػوؿ الذات كػلتل مفهػـو الذات مكانة ىامة يف اإلطار النظرم لؤلسلوب  ادلتمركز] ....[



 

يف نظر ركجػرز ىو أف تكػوف إدراكات الفرد كخرباتو كحاجاتو كتصوراتو متناسبة مع  فالتكيف] ...[
 (.1996 شيخ محػود.ـ)خربات مفهػـو الذات لديو 

 
      :اىجعــذ اىتــزث٘ي-2.1.2

شلا سبق ؽلكن القوؿ أف التوجيو يف منظػوره احلديث يقـو على إكساب الفرد كل الوسائل اليت        
تساعده على ظلو شخصيتة من كل جوانبها،كما يوفر لو كل الشركط النفسية اليت تساعده على 

 .التعلم كربقيق أىػداؼ التعليم ذاتو
      فمن خبلؿ السعي بالتلميػذ إُف بناء ادلشاريع ك توضيحها،فإف اذلدؼ ادلنشود من جراء ذلك 
  .ىو الوصوؿ بالتلميذ إُف ضركرة تسجيل أىػدافو التعليمية كاختياراتو الدراسية ضمن مشاريع مستقبلية

   

على  تعليم التلميذ«يف ىذا اإلطار إُف أف التوجيو ىو (Gacen John)يشػَت الباحث جاسػن جػوف   
فراسيػس عبد )»التفكػَت يف األىداؼ ذات ادلعٌت اليت هتمػو كمساعدتو على ربقيق ىذه األىداؼ

يدؿ ىذا على ضركرة إعداد الفرد على الدقة يف ربديد األىداؼ ادلبلئمة كالتعلم على  .(1978النور
 .كضع االسًتاذبيات البلزمة لتحقيق ىذه األىداؼ

 

 «أف على( Pemartin & Legres 1980)يؤكد    يف إطار التوجيو الذم يهدؼ إُف بناء ادلشاريع    

تسمح بتطوير سلوكات ( séquentielle)(مرحلية)تتوافق مع تربية تدرغليػة  سيكوبيداغوجية ادلشركع
 .»كاسًتاذبيات ادلشاريػػع

 

يتضح من ىذا الطرح أف ىذه العملية تقتضي التدرج كاالستمرارية يف تدخػلها إذ غلب أف تكوف     
يف إطار بيداغوجية نشيطة هتدؼ من خبلؿ نشاطاهتا إُف تطوير السلوكات ادلهنية كتوفَت الوسائل 

ادلعرفية اليت تؤىل الفرد على التخطيط يف كضػع األىداؼ  كربديدىا كتسجيلها ضمن مشاريع 
 .منسجمة كقابلة للبناء كاإلصلاز

    

 نضج ادلشاريع سػَتكرة متنوعة كمتعػددة األشكاؿ «يف نفس السياؽ يؤكد الباحثاف على أف    
(procéssus multivarié  ) كذات أبعاد ىامة تسمح بتطوير سلوكات توجيهية بأكثر استقبللية كتكمن

 :ىذه األبعاد يف



 

كىذا معناه التوعية بأف التعبَت بادلشاريع ىدؼ جد ىاـ :إرادة الفرد يف التكفل دبستقبلو اخلاص  - 
 .بالنسبة للفرد

 . معرفة الذات معرفة كاملة كمتنوعة-
 .إدراؾ عاَف الشغل كاحمليط االجتماعي بصفة متنوعة كموضوعية- 

 .إمكانية الوصوؿ إُف فهم  أحسن لعوامػل االختيار كأسبابو- 

 .معرفة العقبات كالصعوبات اليت ؽلكن أف تعًتض الفرد- 

 .تكوين االسًتاذبيات ادلؤدية إُف األىداؼ ادلنشودة- 

 .كجود مشركع حياة- 

التوعية بأف ادلشركع ما ىو إال مرحلة زمنية كبالتاِف ضركرة التفكَت يف كضع مشاريع أخرل حسب - 
 .احمليط ادلستجدات ادلتعلقة بالفرد ك

 

يتضح من خبلؿ ىذه ادلبادئ أف اذلدؼ ادلنشود ىو إعداد الفرد كربضَته على صياغة األىداؼ       
بإدراؾ العبلقة الضمنية بُت األىػداؼ الدراسية كادلهنيػة كمساعدتو على كضع االسًتاذبيات اليت تسػَت 

كما هتدؼ التدخبلت إُف تعزيز الشعػور بادلسؤكلية لدل الفرد كإرادتو .يف اذباه ربقيق ىذه األىداؼ 
نستخلص أف التوجيو  بالتاِف ؽلكن أف. احلامسة لبلندماج يف ادلستقبل بتفهم احلاضػر باستغبلؿ ادلاضي

عرب سيكوبيداغػوجية ادلشركع ػلقق أمسى األىداؼ الًتبوية أال كىو تبلور الشعػور بالكفاءة لدل الفرد 
 . الذم يتكػوف من خبلؿ  ذباربو كتفاعلو باحمليط

 :البعـــد االجتمـــــــاعي-3.1.2
      إف التمعن يف بعض التعاريف السابقة ادلقًتحة لتحديد مفهـو التوجيو من قبل الباحثُت كاذليئات 

 . التنظيمية غلعلنا ندرؾ أعلية ىذا البعد كىو اإلدماج االجتماعي كالتنشئة االجتماعية للفرد
 

أف عملية التوجيو «  إُف ( 1984Jean-Michel Berthelot)يف ىذا اإلطار يشَت جػوف ميشػاؿ برتيلػوت    
كىذا يعٍت أف التوجيو كما يقتضيو من . »تصبح انشغاؿ اجتماعي عندما يتحوؿ تأثَتىا إُف غاية معينة

نشاطات كما يرمي إليو من أىداؼ يعترب من الرىانات األساسية اليت من خبلذلا تتجسد سَتكرة 
كبالتاِف فاالندماج السوسيومهٍت ما ىو إال البحث عن ادلكانة . التنشئة االجتماعية لؤلجياؿ



 

بل ؽلكن . االجتماعية كما تقتضيو  من أدكار تسمح للفرد بإدراؾ ذاتو كعضو فعاؿ يف خدمة اجملتمع
 إال البحث عن اذلوية االجتماعية للفرد اليت - يف احلقيقة -القوؿ أف االندماج السوسيومهٍت ما ىو

 .تعترب من إحدل الشركط الضركرية لبلنسجاـ كالتبلـؤ كالتكيف كالتوافػػق 
   

عندما تناكؿ مشركع التلميذ كادلمارسات  ( 1993 )حسب شاربونػػػيت( 1987Mendel )يؤكد منػػػدؿ     
توازيا مع مهمة تلقُت ادلعارؼ فادلدرسة تلعب دكرا رئيسيا يف تكوين شخصية الطفل  « الًتبوية إُف أنو

   .»تقًتحها عليو كخاصة من خػبلؿ أظلاط التنشئة االجتماعية اليت
     

   نبلحػظ أف التعاريف السابقة للتوجيو كألىدافو تشػَت يف معناىا إُف بعد التنشئة االجتماعية كتلح 
التخطيط  « فتعريف عبدالسبلـ زىراف يؤكد على ضركرة. كثقافتو على ضركرة تشبع الفرد بقيم اجملتمع

كف ػكما أف االختيار بالنسبة ذلذا الباحث يك.»للمستقبل في ضوء معرفة المجتمع الذي يعيش فيو الفرد
 » عن المحددات االجتماعية واالقتصاديةءال يمكن االستغنا« ألنو ،»بما يتالءم الظروف االجتماعية «

كما أشار أرتر جونػس،كىذا »أىداف مقبولة اجتماعيا «لذلك غلب ربديد، عليو رككػبلف كما يؤكد
كما يؤكد عليو تعريف أبو اخلطيب  »يتوفر القدر الكافي من التوافق الشخصي واالجتماعي «حىت

كما ينص عليو »مزدوج لخدمة التنمية المجتمعية لقومو وتفتق شخصيتو يحفز الفرد في ذلك ىم «كبالتاِف
  .تعريف منظمة اليونسكػو

أف  « يف تناكذلم لفكرة ادلشركع إذ يشػَتكف إُف (1993)لقد أكد على ىذا البعد  بوسنػة ك آخركف    
تصبحاف سَتكرات ضركرية  ( Socialisation )كالتنشئة االجتماعية(  (Personnalisation  الشخصػنة

لدينامكية ادلشركع فتفاعلهما شرط أساسي ال ؽلكػن االستغناء عنو حىت يتسٌت ادلشركع بالواقعية ، 
 .»دبعناه أنو يضمن ادلطابقة بُت طموحات الفرد كالواقػػػع اخلارجي

 
 .ٗظبئــف اىت٘خٍـــٔ اىَـذرسً ٗاىَٖـًْ-2.2

 

     لقد اختلفت كجػهات نظر الباحثػُت يف ربديد كظائف التوجيػو ادلدرسي كادلهػٍت فهناؾ من تطرؽ 
 .   إُف كظيفة كاحػدة كىناؾ من أسند لو عدة كظائف

فإذا كانت كظيفة الًتبية ىي تعليم الفػرد ك تكوينو ك تنمػية مهاراتو ككفاءاتو من كل اجلوانب، فإف   
كظيفة التوجيو ىي ادلساعدة على ذبسيػد التعلم ك تدعيمػو ك تشخيص ادلهارات كاستثمارىا بتوفَت 



 

بل أف التوجيػو أخذ على عاتقو جل الصعػوبات . الفػرص الضركرية للتعػبَت عنها ك ترمجتػها يف الواقع 
      .اليت تعًتض التلميػذ يف مساره الدراسي

       

باإلضافة إُف السعي بالفػرد إُف التفكَت يف األىػداؼ التعليمية كربقيقػها ىناؾ جانب آخر كىو      
ادلتعلق دبشكػبلت التكيػف ك التوافػق ك الرسوب ادلدرسي ك ادلشكػبلت النفسية الًتبوية األخرل اليت 

التوجيو كظيفة نفسية  ػلقػق اإلرشاد ك « ؽلكن تلخيصها بادلشكػبلت النفسية االجتماعية ك بذلك
    .(1996 شيػخ محػود.ـ عن) (1976Heller)كما يشػَت إليو ىيلر »اجتماعية كقائية ىامػة

        

 حسػب زلمد شيخ محػود ( 1977)       يف ىذا السياؽ أكضػح الباحثاف رلػػاكر كالديب
االذباه احلديث يف ادلنهػج ادلدرسي غلب أف يكوف مشتمبل على نظاـ من التوجيػو ك  « أف(1996)

اإلرشاد النفسي لو سلتصػوف، ك يتفػق ادلربوف على أعلية كجػود التوجيو ضمن ادلنهج ادلدرسي كالسيما 
يف ادلرحلتُت االعدادية ك الثانوية كما أكدت أغلبيتهػم على ضركرة كجود مرشدين دلساعػدة التبلميذ 

كما يساعػد ادلرشد .على تكيفهػم الدراسي من حيث اختيار الدراسػة ادلناسبة كبالتاِف ادلهنة ادلناسبة
النفسي ادلدرسي التبلميػذ على حل مشكبلهتم الشخصيػة كاالجتماعيػة ك ادلدرسية شلا ػلقػق ذلم 

   .» التكيف ادلناسب
 

     يعترب كجود ادلرشدين النفسانيُت يف احمليػط ادلدرسي ضركرة قصول غلب تدعيمها كتعميمها على 
 كل ادلؤسسات الًتبوية نظػرا للػدكر الفعاؿ الذم تلعبو ىذه الفئة يف التكفػل بالتلميػذ      

كما أف تدعيػم ىذه العملية يكوف بتوفػَت كل . من كل النواحػي كليس فقط من الناحية التعليمية 
 .الوسائػل الضركرية اليت من شأهنا أف ربقق ىذه الوظيفػة

     

     إف عملية التعليم حىت ك إف أخػذت من طرؼ كفاءات فعالة من األساتذة كادلربُت فإهنا ربتاج 
من جهػة أخرل إُف خدمات نفسية  للتكفل دبا ؽلكن أف يًتتب من  صعوبات من جراء عملية التعلم 

 .ذاهتا لتحقيق الدكر ادلنوط للمنظػومة الًتبوية
               



 

 «إُف أنو باإلضافة إُف( 1986 )يشَت الباحثاف طاىر حسػُت زلمد علي كاجلػردم زلمد يوسف     
فإف التوجيو يهتم   »الدراسػة اليت تبلءـ قدراتو ك استعػداداتو ك ميولو مساعػدة التلميذ على اختيار

الطبلب الًتبوية مثل االىتماـ بالطلبة ادلتفوقُت ك إتاحة الفرصة أمامهػم  حبل مشكبلت « كذلك
كما يهتم بالطلبة ادلقصرين دراسيا فيحاكؿ أف يبصرنا بأسباب .متكامل  لبلبتكار كاإلبػداع كربقيػق ظلو

 تقصَتىم كإغلاد احللوؿ ادلناسبة دلشكبلهتم الًتبػوية كالعمل على رفع ربصيلهػم الدراسي دبا ػلقق

    ( .1996الشيخ محػود.ـ) » توافقهم الدراسي
     

           :      لقد أكدت سًتانج يف تناكذلا لوظائف التوجيػو على أف ىناؾ ثبلث كظائف أساسية كىي

ك ما يتصػل بو من تقدًن ادلعلػومات البلزمة بأنواع الدراسة ادلمكنة ك العوامػل  : اختيار نوع الدراسػة -
ادلؤدية إُف النجاح يف الدراسة سواء كانت عقلية أك انفعالية أك اجتماعية ك ما قد يكوف بينهما من 

  .تعارض بُت االستعداد ك ادليػل أك القػدرة ك الدكافػع أك بُت ادليػل الشخصي ك العوائق االجتماعيػة

 

ك التغلب على الصعػوبات ك نواحي النقص سواء : مساعدة الطبلب على النجاح يف الدراسػة -
 . كانت يف االستعػدادات أك يف ادلهارات

 
ك ما يتصػل بذلك من عوامل اجتماعية أك عقلية أك : االستمػرار يف الدراسػة ك التحػوؿ إُف العمػل

 (.1996شيخ محػود.ـ.)انفعالية ك اإلعػداد لدراسة ما أك االلتحاؽ بإحػدل الكليات
    

 كما (1996)  فيحدد كظائف التوجيو كما يشَت إليو الباحث شيخ محػود( 1976Heller)  أما  ىيػػلر 
 :يلي

 

  : اإلرشاد ادلدرسي ك ادلهٍت بوصفو كظيفة إصػبلح تربوم-
    إف التوجيو ادلدرسي ادلرافػق لتغييػػر النظاـ التقليػدم أك ادلرافق لتجريب ظلاذج مدرسػية جديدة ال 

بل يعػٍت أيضا تصحيح النظاـ ادلدرسي الذم يشكػل جزءا أساسيا من  يعٍت فقػط مساعدة األفراد
 .اإلصػبلح الًتبوم نفسو

 

  :اإلرشاد المدرسي و المهـني كوظيفة اندماج اجتماعي-



 

لقد بينت خػربات اإلرشاد ادلدرسي كادلهٍت أف العمل مع التبلميػذ كادلعلمُت كاألسرة كاجملتمع      
يقرهبػم من بعضهم كبذلك تنشأ عبلقة جػديدة بُت ادلدرسة كمؤسسة كرلموعات اإلرشاد كمن مث 

 . يساىم اإلرشاد يف دؽلقػراطية التعليم كذلك عن طػريق تكثيف االتصاؿ بُت سلتلف األطػراؼ
 

 :اإلرشاد ادلدرسي ك ادلهٍت بوصفػو كظيفة اقتصػادية - 
     إف سوء التوجيو ادلدرسي ك األخطاء النامجة عن سػوء االختيار تنتج عنو عػواقب تتعدل 

الصراعات الفردية لتصل إُف مستول أكثر الذم يتعلق باجلانب االقتصػادم ك ما يتحملو من نفقات 
إضافية بسبب الرسػوب ك طػوؿ فًتة الدراسة ك التكوين، هبذا فإف التوجيو يذلل من ىذه العػواقب ك 

 .يتجنب أعباءىا
 

 

 متبادليت تشكل ادلوىبػة ك التعلم عمليتُت : اإلرشاد ادلدرسي ك ادلهٍت بوصفو كظيفة تنمػوية-

التأثَت، فبالنظػر إُف العبلقة ادلتبادلة بُت القدرات ك ادليوؿ ك االىتمامات كدكافع التلميذ من جهة ك   
بُت إجراءات التشجيػع الًتبوية ادلناسبة من قبل األسرة كادلدرسة يتوجب على األىل كادلعلم تقدًن 

معلومات دقيقة للتلميذ حوؿ الشركط ادلعرفية ك غَت ادلعرفيػة إلمكانات تفتح ادلوىبة الفردية للتلميذ ، 
ك دكف ىذه ادلساعدة اإلرشادية ال ؽلكن ربقيق التشجيػع األمثل للقػدرات ك ادلواىب يف حاالت كثَتة 

. 
 :اإلرشاد ادلدرسي ك ادلهٍت بوصفو كظيفة لتحقيػق الذات -

إُف جانب كوف اإلرشاد ادلدرسي كادلهٍت  إرشادا فرديا لشركط التحصيػل كالتعلم كإرشادا دلعرفة 
إمكانات االختيار الدراسي أك ادلهٍت فهو أيضا إرشادا يهػدؼ لتحقيق ذات الفػرد كىو بذلك ػلقق 

  (.تنمية الشخصية )كظيفة تعلػم مستمرة بادلعٌت العاـ
 

كؽلكن أف نشَت يف ىذا اإلطار إُف أف التوجيو الذم يهدؼ إُف التقييم الذايت للفرد من سلتلف 
النواحي كما يقتضػيو من كسائل كتقنيات للوصوؿ بو إُف معرفة الذات ذلدؼ التوجيو ادلوضػوعي يعرب 
عن تنبػؤ القائم بالتوجيو عن احتماؿ صلاح أك فشػل الفرد يف نشاط دكف آخر كبذلك ؽلكن أف ػلقق 

 .التوجيػو كظيفػة أخرل كىي الوظيفة التنبػؤية



 

 : ــداف التوجيــــو المــدرسي والمهــــنيأىػػػػ-3
 

، ) Boutinet 1990 (بوتيػٍت (1988)دبارتاف ك لوجػراس(     يتفق معظم الباحثػُت يف ميداف التوجيو

 )بوسنػة   ،( (1995كآخركف بوسنػة،  Guichard) 1993)جيػشار،) Charpentier (1993شاربونػيت
إٍف  على أف اذلدؼ األساسي للتوجيو ادلدرسي كادلهٍت ىو الوصػوؿ بالتلميذ إُف بناء …(1998

 .مشركعو ادلستقبلي أكمشركعو اخلاص أكمشركع احلياة

             

يف نفس السياؽ إُف أف التوجيػو يهدؼ إُف التنسػيق بُت ( H. Vallon 1954) يشػَت ىونػرم فالػوف     
إُف مساعدة (Angeville& al  1971 )كما يهػدؼ حسب أصليفيػل .احلياة ادلدرسية كاحلياة ادلهنيػة

التلميذ على تكوين كتفهم العػبلقة بُت ذباربو الدراسيػة كاالجتماعية احلاليػة كمستقبلو السوسيو مهػٍت 
  .(1995 بوسنة كآخػركف)

      

من بُت األىػداؼ اليت أسندت لعملية التوجيو يف إطار ادلنحى الًتبػوم كمايشػَت إليو        
كما يؤكد نفس . كمساعدتو على توضيػح مشاريعو كأخذ قراراتو ىو إعبلـ الفرد   (1998)بوسنػة

الباحث على أف التوجيو يهػدؼ عن طريق اإلعػبلـ إُف مساعػدة الفرد على معػرفة الذات كاحمليط 
بالتاِف فحسب . كالتحكػم يف ميكانزمات القرار بفضػل برنامج يهدؼ أساسا إُف تربية االختيارات

 فإف التوجيػو الذم يركز اىتمامو على مساعدة الفرد يف بناء ادلشاريع سيوفر كل(Huteau 1993)ىوتػو 
 (.  1995  كآخركف بوسنة )سبكن من ادلطابقة بُت كاقػع الشاب كرغبتو الوسائل اليت

فرص إلدماج  تكوف يف نفس السياؽ على أف التوجيػو كاإلعبلـ(  Drévillon 1972 )يؤكػد دريفيػوف   
 .كاقع الفرد كطمػوحاتو كقدرات الفرد كمشاريعو ككػذا فرصة إلدماج أذكاؽ الفرد كرغبات احملػيط

(Pemartin & Legres 1988.) 
 عملية التوجيػو فإف الفرد ىو فيوضػح أنو يف إطار ( (Cardinet أما  الباحث كارديػػٍت

ذلذا .الذم غلب أف يعمػل على إدماج ادلعلومات بنفسو ألف اذلػدؼ ادلنشود ىو التوجيو الذايت    
كيشػَت إُف أنو ال قيمة لعمػل ادلوجو إال إذا سبكن من . الغرض غلب مساعدتو على التكفل دبصػَته

 Jean Blaise  )اختػيار طريقو اخلاص بكل كعي كمسؤكلية مساعدة ادلستشػَت على ربديد ذاتو كعلى

Dupont 1975. )   ىذا يعٍت أف الفرد غلب أف يستػوعب قبل كل شيء معلومات سبكنو باكتشاؼ عاَف



 

. الشغػل كسلتلف ادلهػن كما سبكنو كذلك من معػرفة ذاتو حىت يتمكن من توجيو ذاتو كربديد مصػَته
 .     فكل نشاطات القائم بالتوجيػو غلب أف تصب يف ىذا االذباه

   

 جاء يف منشورات بعض اذليئات الدكلية للتوجيو ادلدرسي كادلهٍت صلد أهنا تؤكد على ما من خبلؿ ما

         :يلي

ىو  (Frascati 1962 )جاء يف نص رللػس أكربا فراسػكايت       إف ىػدؼ توجيو التبلميذ حسب ما
تسهيػل تفتح ك ازدىار شخصيتهم دبختلف جوانبها بالبحػث عن نوع الدراسة أك ادلهنة األكثر تكيفا 

ك هبذا يسعى التوجيػو إُف ضماف أفضل مستقبل مادم ك ركحي ك منح ذلؤالء مكانة رلدية . بقدراهتم
التوجيو ادلهػٍت  يهتم التوجيو حاليا حسب ىيئة مستشارم بينما .تعود بالفعالية ك الفائدة للمجتمػع

بالتطور ك التقدـ الشخصي ك ادلهٍت للفرد كىذا التقدـ يسعى إليو التوجيو من ( Quebec 1971) بكباؾ
 . مجيػع النواحي دبعناه جبميع التأثػَتات اليت تتحكم فيو كربػدده

 
فَتتكز على جعػل  (سلتص يف اليونسكػو) (  Bratislava 1970)براتيسػػبلفا        أما التوجيو حسب

الفرد قادرا على إدراؾ خصائصو الشخصية ك تطػويرىا من أجل اختيار ظلطو الدراسي ك نشاطو ادلهػٍت 
  . يف كل مراحل حياتو ك التفكَت يف تطػوير رلتمعو ك خدمتو ك ازدىار شخصيتػو

ىو تقدًن (BIT 1958) إف اذلدؼ األكِف للتوجيو ادلهٍت كما يشػَت إليو سلتصػُت ادلكتب الدكِف للعمل  
على القائمُت  اجملمػوعة اذلامة اليت  غلبنصائح للشباب الذين ىم يف سن مغادرة الدراسة فعلى ىذه 

 .بالتوجيػو بذؿ رلهػوداهتم
 

رلمػوع العمليات  (Paris 1972 )الفرنسية  كزارة الًتبية الوطنية     ؼلػص التوجيو حسب ما صدر عن 
اليت تساعد الفػرد على القياـ باالختيارات الدراسيػة ك ادلهنية بكػل كعي كيكوف ذلك حسػب قدراتو ك 

إُف إعطاء لكل فرد  كما يهدؼ. معارفو ك اىتماماتو ك ارغامات سوؽ العمػل كمتطلبات االقتصػاد
  J.B )إمكانية ربقيق استقػبللية ثقافية كاقتصػادية

  Dupont 1975             .) 
  



 

إُف أنو يظهر من خبلؿ ربليل قوانػُت التوجيو  ادلسطرة ( Charpentier 1993)يشػَت  ىذا ادلنظػوريف     
يف ادلنظػومة الًتبوية الفرنسية أف اذلدؼ من ىذه العملية ىو توعية التلميػذ بالعبلقات ادلوجودة بُت 

 .يسعى لتحقيقو الذم األىداؼ البيداغػوجية ادلنتظرة ك مشركع التوجيػو
 

 ىو التقوًن الذايت للمراىق كىذا ليس (M.Reuchlin 1972)إف اذلدؼ ادلنشود حسب رككػػبلف       
ألنو يستحيػل االستغناء عن احملػددات االقتصادية ك -من أجل أف يتمكن الفرد من توجيػو نفسو حبرية

مسؤكلية نفسو ك مصػَته ك بناء الفرد ك إظلا األساس ىو أف يتحمل - ادلدرسية ك العائلية كاالجتماعية
 .مشركعو

 
رلمػوعة من األىػداؼ كادلتمثلة ( 1993  )   يف تناكلو دلا ترمي إليها بيداغوجيػة ادلشركع  حػدد شاربػونيت

 :فيما يلي
كيف زليػط (  En mutation)مساعدة التلميذ على ربديد ذاتو يف زليط اقتصادم كمهٍت دائم التغَت -   

 (.En transformation )تكويٍت يف ربػوؿ مستمر

 .توفَت الفرص الساضلة للتلميذ بتحقيق إمكانياتو كالتعبػَت باىتماماتو لبلوغ االستقػبللية كادلسػؤكلية-  
توعية التلميػذ دبختلف اجلوانب احملػددة لعملية االختيار كالصعػوبات ادلختلفة اليت ؽلكن أف - 

 .يواجهها
 .توعية الفرد بالطبيعة التطػورية للمشركع كضػركرة التكيف ادلستمر  مع ادلستجػدات- 
متنوعة كاسػًتاذبيات قابلة للتكيف هتدؼ إُف توسػيع رلاؿ ادلمكػنات  (سيناريوىات ) تقدًن أشكاؿ- 

 .لدل الفرد

شلا سبق ؽلكن أف نستخلص أف التوجيػو باعتباره سػَتكرة تربوية يقتضي أف تندرج جهود القائمُت بو 
 :يف إطار بيداغوجيػة نشيطة متعددة األبعاد كمتنػوعة األىػداؼ كاليت ؽلكن أف نشػَت إليها فيما يلي

 .مساعدة الفرد على إدراؾ األىػداؼ ادلنتظرة من جراء عملية التعليم كعبلقتها دبستقبلو اخلاص-       
مساعدة الفرد على فهم كإدراؾ الرىانات ادلوجػودة بُت ادلدرسة كعاَف الشغل أم توعية الفرد -      

 . بالعبلقة ادلوجػودة بُت اختػياراتو الدراسية كاختػياراتو ادلهنية



 

مساعدة الفرد على التفكَت يف األىػداؼ ك كضع االسػًتاذبيات ادلبلئمة لتحقيق ىذه -       
 .األىػداؼ

كربطها دبنتظراتو ( ادلاضية كاحلاضرة)  الوصػوؿ بالفرد إُف التعلم على إدماج ذباربو ادلختلفة    - 
 . ادلستقبلية

( Auto détermination  )كربػديد ذاتو (Auto évaluation )الذايت الوصػوؿ بالفرد إُف  التقييم     - 

 .كربقيقها
 .تنميػة اىتمامات الفرد كتربية اختػياراتو من أجل تكوين تصػورات موضوعية عن ذاتو كزليطو-     

 .توسيع تصػورات الفرد كرلاؿ ادلمكنات لديو    - 
 .مساعدة الفرد على االستغػبلؿ األكفأ دلؤىبلتو ككفاءاتو-           

 . تنمية االذباىات اإلغلابية ضلػو ذاتو كمهنتػو كرلتمعػو      - 
 .النمو ادلهػػٍت كالتقػدـ كاالستقبللية يف قراراتو مساعدة الفرد على    - 

 .مساعدة الفرد على التنشئة االجتماعيػة كاإلدماج السوسػيومهٍت   - 
 .مصاحبة الفرد يف البحث عن ىويتػو االجتماعية كادلهنيػة   - 

 .الوصػوؿ بالفرد إُف أف يكػوف ليس موضػوع االختيار كإظلا صانع القرار   - 
 .ختيار المهـــنيالالمســاىمات النظــرية حول ا -4

يعترب موضوع االختيار ادلهٍت ميداف اىتماـ الكثَت من الباحثُت الذين حاكلوا دراستو كتفسَت      
احملددات ادلختلفة  اليت تتحكم فيو ،كما عرؼ مفهـو االختيار ادلهٍت تطورا عرب السنوات بفضل 

ك أىم النظريات اليت شرحت سلوؾ االختيار ؽلكن تصنيفها إُف .ادلساعلات النظرية دلختلف الباحثُت
 : تناكلُت

 الذم يعترب االختيار ادلهٍت حػدث آين ؽلكن ( L’approche détérministe : ) التنـاول التحـديدي - 
ربديده من خبلؿ ادلطابقة بُت خصائص الفرد ك متطلبات ادلهن ك يضم ىذا التناكؿ رلموعة من 

 (.Holland )ك نظرية ىولنػد ( A.Roe )النظريات منها نظرية أف رك

 يعترب االختيار ادلهٍت(:  L’approche Développementale : )التنـاول التطــوري - 



 

 كما . سَتكرة تطورية سبتد عرب الزمن ،تؤدم إُف بلورة االختيارات كادلشاريع عرب رلموعة من ادلراحل
  يعترب االختيار سلوكا مهنيا مرتبطا بنمو الفرد كنضجو كقابل للتطور إذ يندرج يف مسار النمو ادلهػٍت

ك أىم النظريات اليت ظهرت يف ىذا االذباه ىي نظرية  . ( Développement vocationnel)للفرد 
ادلساعلات النظرية حوؿ مفهـو  بعض كفيما يلي نشَت إُف . سػػوبر ك نظرية( Ginzberg )جنربرج

 .االختيار
 

اللذاف يشَتاف إُف (  Pemartin  Legres 1988)دبػارتاف كلوجػراس  حسب :أعمال بوىلــر 1.4- 
 : فإف سلػوؾ االختيار ؽلكن ربديده يف ادلراحل التالية(  1933Buehler )بوىػػلر أعماؿ

 ك تتميز بسرعة النمو إلمكانيات 14سبتد ىذه من الوالدة إُف سن (: Croissance) : مـرحلة النمـو-   
الطفل،كما أف التطور ادلهٍت ادلستقبلي للفرد ك ارتباطو بادلهن يتحدد خبلؿ ىذه ادلرحلة بفعل التقليػػد 

  (. Identification)ك التشبيػػو 
ػلاكؿ الفرد خبلذلا  ك سنة 25  إُف14سبتد ىذه ادلرحلة من  : (Exploration) مـرحلة االستكـشاف- 

كما تعترب  بداية . تتميز ىذه ادلرحلة بالواقعية يف تفضيبلت الفرد كبالتنوع يف ميولو. تفهم الذات
 .التفكَت الفعلي يف االندماج ادلهٍت بسعي الفرد للحصوؿ على ادلهنة ادلبلئمة لو

سنة ك تتميز باالستقرار ادلهٍت ك  45إُف 25 سبتد من سن : (Etablissement) مـرحلة التأسيـس- 
 . االجتماعي

سنة فهي تعرب عن ادلرحلة اليت يدعم فيها الفرد   60 إُف 45سبتد من ( : Maintien ) رحلة الصيانـةـم-  
كل ادلكتسبات السابقة كالنجاح ادلهٍت كادلكانة االجتماعية ك ربقيق الذات ما يؤدم بالفرد إُف ذبنب 

     .ادلخاطرة يف أخذ القرارات

بالنسبة للبعض كتكوف متأخرة بالنسبة  (55 )تبدأ ىذه ادلرحلة من السن( : Déclin )مـرحلة الـزوال- 
سنة بالنسبة  70 ك  60كؽلكن القوؿ أهنا تًتاكح بُت (.  Pemartin  Legres 1988)للبعض اآلخر

ك تتميز . سنة بالنسبة للمهن ذات اجلهد الذىػػٍت كاإلبداعي 70للمهن ذات اجملهود الفيزيقي ك بعد 
عن ) ىذه ادلرحلة بارتفاع خاصية التخلي عن ادلهنة ك كذلك بالعزؿ النفسي كاالجتماعي

 (.1997تزركلت.ح
 ( : Ginzberg )نظػػرية جػػنزبرج-2.4  



 

لقد انبثقت ىذه النظرية عن ادلؤسبر السنوم للمنظمة الدكلية للتوجيو يف أمريكا كالذم ندد      
 .(1987 العيػد أكزصلػة عن)خبطورة اشتغاؿ ادلختصُت يف التوجيو دكف الرجوع إُف إطار فكرم لبلختيار ادلهٍت

  

إف غياب إطار نظرم لدل العاملُت بالتوجيو دفع جنػزبرج إُف التفكَت يف اقًتاح نظريتو حوؿ       
كيؤكد على أف . االختيار ادلهٍت لتحليل كتشخيص أىم العوامل اليت تتدخل يف عملية أخذ القرارات

) ىناؾ عوامل متعددة تتدخل يف سَتكرة أخذ القرار كما توجد بُت ىذه العوامل عبلقات ترابطية

Interdépendance .) يعتربجنزبرج أكؿ من أدرج ادلفهـو التطورم لبلختيار ادلهٍت ، إذ يشَت إُف أف
االختيار ادلهٍت سػَتكرة ظلػو سبتد عرب الزمن كأف السلوكات السابقة للفرد تؤثر عن قراراتو احلاضرة 

مرتبطة بنضج  كما يعترب جنزبرج االختيار ادلهٍت سػَتكرة ظلو(. Pemartin  Legres1988)كادلستقبلية
 ( .1995 بوسنػة كآخركف)الفرد

 

     بالنسبة جلنػزبرج فاالختيار ادلهٍت يتكوف عرب سلسلة من القرارات اليت تؤدم إُف سَتكرة غَت قػابلػة 
 كأف القرارات األكلية تتحكم يف القرارات البلحقة ما يؤدم بالفرد إُف توجيو .لبلرتداد 

 كإرغامػات الواقع ( ادليػوؿ ك القيم)أكثر كضوح ليصل يف النهاية إُف ادلطابقة بُت العوامػػل الشخصية
 (.J.Charpentier al) 1993 (القػدرات الدراسية كادلنافػذ ادلتوفػرة)

 :    ترتكز نظرية جنػزبرج على ثبلث مراحل أساسية يف االختيار ادلهٍت كىي       

سبتد ىذه ادلرحلة حىت سن (: Période des choix fantaisistes:)مرحلة االختيـارات الخيالية- 
بالتقليد كلعب بعض األدكار من طرؼ الطفل دكف مراعاة كاقعية قدراتو كمفهـو   كتتميز(10)العاشرة

إف اختيارات الطفل يف ىذا السن تسَت يف اذباه البحث عن نشاطات مصدر (. 1997تزركت.ح) الزمن
 (. Legres 1988  Pemartin  )االمتياز كادلتعػة

   (.Période des choix tentatives: )مـرحلة االختيـار المحــاوالتي - 
بأف ىذه ادلرحلة تتطابق   (1988 )كيشَت دبػارتاف كلوجراس. سنة 17إُف   10سبتد ىذه ادلرحلة من      

كما أف اختيار مهنة معينة يف ىذه ادلرحلة لو . مع كعي الفرد بأف عملية االختيار إشكالية شخصية
إف ازدياد .    داللة بالنسبة للفرد حيث ينمو لديو الشعور بأعلية االختيار دلهنة ذات قيمة بالنسبة لو

شعور الفرد هبذه ادلشكلة كتطور ادلنظور الزمٍت لديو يساعده على الربط بُت األفعاؿ احلاضرة كالنتائج 
فبالنسبة جلنػػزبرج فإف معظم األفراد يعتربكف اختياراهتم كمحاكالت ما جعل ىذا الباحث . ادلستقبلية



 

يقـو الفرد يف ىذه ادلرحلة بالبحث عن قاعدة خاصة الختياراتو ما . يشَت إليها باالختيار احملاكاليت
 :كيقسم جنػزبرج ىذه ادلرحلة إُف أربعة مراحػػل أساسية كىي.يؤدم بو إُف إدماج عوامل أخػرل

تتميز ىذه ادلرحلة بظهور ادليوؿ كاالىتمامات (: سنة12 -11 ) االىتمامات (الميول)مــرحلة -       أ
 . لكن تتغلب على ىذه األخَتة سيطرة أذكاؽ الفرد يف اختياراتو ادلهنية

يكوف الفرد يف ىذه ادلرحلة أكثر كاقعية يف اىتماماتو إذ يأخذ (:سنة14-13)مـرحلة القـدرات -ب   
  .العوامل اخلارجية اليت تساعده على تكوين تصورات أكثر موضوعية عن قدراتو بعُت االعتبار

 يتم خبلذلا  تشخيص القيم اليت ذبعل من العمل مصدر الرضا(: سنة16-15 )مرحلة القيـم-   ج
(Boussena  al 1995 )إذ يبدأ الفرد يف أخذىا بعُت االعتبار يف اختياراتو كما يسعى من خبلؿ 

      (.   Pemartin  Legres 1988)زلاكالتو إُف إشباع ىذه القيم
كىي تتوافق مع الفًتة اليت يقـو فيها الفرد بادماج إرغامات الواقع يف (:سنة17 )المـرحلة االنتقـالية- د   

إذ يتم خبلؿ ىذه ادلرحلة االنتقاؿ من العوامل الذاتية إُف عوامل  ، (Boussena  al 1995)اختياراتو 
لكن يًتدد الفرد يف أخذ القرارات كبالتاِف تربز لديو احلاجة إُف مواقف أخرل لتجريب  أكثر موضوعية

كما تربز يف ىذه ادلرحلة حاجة الفرد . اىتماماتو كقدراتو كقيمو حىت يتسٌت لو أخذ القرارات احلامسة
 (.   Pemartin  Legres 1988) إُف مرشػد دلساعدتو على الربط بُت الذات كالواقػع

 

 21-18تتوافق ىذه ادلرحلة مع سن: ( Période des choix réalistes )مـرحلة االختيـارات الواقعيـة-  

 :  سنة كتنقسم إُف ثبلث مراحل أخرل كىي
تربز يف ىذه ادلرحلة حاجة الفرد إُف التجربة (:Stade d’exploration)مــرحلة االستـكــشاف-              أ

حلل مشكلة االختيار كالقضاء على الًتدد فيػو ما يؤدم بو إُف استكشاؼ ميادين أخرل حبثا عن 
نتيجة لذلك تظهر لديو بعض السلوكات النفسية . ادلعلومات الضركرية دلعاجلة إرغامات الواقع

كالشعور بالقلق كعدـ األمن الناذبة عن ضغوط احمليط، ما يولد بدكره الًتدد كاخلوؼ كالشعػور بعدـ 
    .الكفاءة للقياـ بعملية االختيار

يقصد بعملية التبلور السَتكرة اليت من خبلذلا يصبح الفرد (: Cristallisation)مرحلة التبلـــور- ب    
كيف ىذه ادلرحلة تربز . قادر على حوصلة سلتلف ادلتغَتات اخلارجية كالداخلية ادلبلئمة ألخذ القرارات



 

اإلرادة لدل الفرد يف السَت بعملية االستكشاؼ إُف ذركهتا كبناء سلططات هنائية كبالتاِف االذباه ضلو 
 .      االستقرار يف االختيار

تتوافق مع اإلحاطة النهائية بعملية االختيار كااللتزاـ دبهنة  (: Spécification :)مرحلة التخصــص- ج    
  .زلددة ادلعاَف كالسعي للتخصص أكثر فيها مع بركز سلوكات ادلقاكمة ضلو أم توجيو مهٍت آخر 

       

حسب العاَف جنػزبرج فإف سَتكرة النمو ىذه تتطابق مع سعي الفرد كحبثو عن ادلطابقة بُت ادليوؿ        
فهذا يعٍت أف الفرد يهدؼ من خبلؿ احلصوؿ على مهنة إُف .كالقدرات كالقيم كاحملددات اخلارجية 

إرضاء نفسو باعتبار احملددات اخلارجية كإمكانية  استغبلؿ القدرات كادليوؿ يف ذلك ، استجابة دلا 
 .يتماشي بقيمو 

يعًتؼ جنػزبرج بإمكانية كجود اختبلفات بُت األفراد يف فًتات النمو ىذه إذ تكوف ىناؾ فركؽ      
  إُف عقبات ىذا التحديدـيتعرضوا كلو بُت ىؤالء يف ذباكزىم لفًتة دكف األخرل كؽلكن أف ال

(Pemartin  Legres 1988.) 
 

     (   1969Super)   نظــرية سـوبــر-3.4
 ادلهٍت كيؤكد بدكره على فكرة سَتكرة (االختيار)ينتمي اذباه سوبر إُف التناكؿ التطورم للسلوؾ      

إف مفهـو صورة الذات ػلتل مكانة ىامة يف نظرية سوبػر إذ  يرل أف . النمو كما بينتو أعماؿ جػنزبرج 
 .          االختيار ادلهٍت ما ىو إال ترمجػة لصورة الذات

   لقد اعترب سػوبر كذلك النمو ادلهٍت سػَتكرة سبتد من مرحلة الطفولة إُف الشيخوخة كأف ىذه 
السَتكرة ؽلكن ربديدىا كالتنبؤ هبا ،كما يؤكد على الطابع الديناميكي ذلذه السَتكرة دبا أهنا تنتج عن 

إف السلوؾ ادلهٍت ينمو عرب الزمن فهو يتأثر كباقي السلوكات بظاىرة . عملية تفاعل بُت الفرد كاحمليط
 (.Pemartin  Legres1988)   ؽلكن تربيتػو ك إثارتو بػواسطة ذبارب مبلئمػة النمو كالتعلم،ك

        

 بأف النمو ادلهٍت يتوافق مع سَتكرة تكوين كترمجػة ((1988 حسب دبارتاف كلوجراس يرل سػوبر     
فمن خبلؿ االختيار ادلهٍت فإف الفرد يعػرب عن مفهـو الذات  ذلذا فإف . كربقيق لصػورة الذات

. االىتماـ بالنمو ادلهٍت دبساعدة الفرد على بناء مفهـو الذات مبلئم ك كاقعي ىو االىتماـ بالفرد ذاتو
 .بالتاِف فالغاية من ذلك ىي الوصوؿ  هبذا األخَت إُف ادلطابقة بُت ذاتو اخليالية ك ذاتو الواقعيػة

   



 

ػلتل مكانة ىامة يف تناكؿ سػوبػر الذم يؤكد بدكره على أف ( compromis )إف مصطلح التسوية    
فادلراىق يف . الفرد خبلؿ سَتكرة النمو غلب أف يصل إُف  ادلطابقة بُت اختياراتو اخليالية ك كاقع احمليط

مساره  الدراسي غلب أف يضع نوع من التسوية كاحلوصلة بُت الطموحات ادلثالية للذات ك كاقػع 
 . الذات كبُت عاَف اخلياؿ كعاَف الشغل كبُت الذات كاحمليػط

 

      لقد أدت أعماؿ سػػوبر من خبلؿ نظرية صورة الذات إُف إعادة النظر يف تعريف التوجيو ادلهٍت 
بأنو السَتكرة اليت من خبلذلا يتمكن الفرد من تنمية كتقبل لصورة الذات كلدكره «الذم أصبح يعرؼ 

كما يتمكن من خبلذلا اختبػار مفهـو الذات يف الواقع كتطويره بفضػل احتكاكو مع .يف عاَف الشغل
 (.    Legres   Pemartin 1988)» احمليط

       

كآخركف   ( J.Charpentier 1993 ) تقـو نظرية سػوبر على أربعة مراحل أساسية كيلخصها شاربونػيت
            :فيما يلي

خبلؿ ىذه ادلرحلة ؽلر الفرد من  :) (stade de la croissance(  االختيارات الخيالية) مـرحلـة النمــو    -
 .إُف التعبَت كالًتمجة للميوؿ كاألذكاؽ حسب قدراتو ككفاءاتو(  Fantaisie)التصورات اخليالية 

يقـو الفرد فيها باستكشاؼ (:stade d’exploration)(االختيارات المحاوالتية)مـرحلة االستكشـاف   - 
فهذه احملاكالت تؤدم إُف .  كنتائجو الدراسية كسلتلف التجارب(زلاكرات)اختياراتو عرب مناقشات

نضج تصورات الفرد بفعل إدماج عوامل سلتلفة من احمليط ما غلعل من اختيارات ىذه ادلرحلة 
 .اختيارات مؤقتة

تتميز  باستقرار الفرد يف نشاط  : (stade d’établissement) (االختيارات الواقعية)مـرحلة التأسيـس - 
 .مهٍت معُت كسعيو لتدعيم مكانتو

  .تعرب عن فًتة النضج ادلهٍت كالًتقية ادلهنية(: stade de maintien )مـرحلة الصـيانة- 

النمو ادلهٍت سػَتكرة سبتد عرب مراحل سلتلفة يلعب الفرد خبلذلا عدة أدكار، بالتاِف ( 1976)كيعترب سوبػػر
يرل سػوبر أف ىذه األدكار . فكلما صلح الفرد يف ىذه األدكار كلما حقق النجاح يف األدكار البلحقة

 .بالنسبة للفرد (style de vie)ىي اليت تسمح بربكز ظلط احلياة
 

  )  Legres   Pemartin (1988أعمال بمــارتان ولوجـــراس-4.4



 

باقًتاح سيكوبيداغوجية ادلشركع ( 1993)حسب شاربونػػيت  الباحثُتذبسدت أعماؿ ىذين  لقد    
ك (J.Piaget)بياجي  ر نظرية مستمدة من نظريات النمو احلديثة كخاصة أعماؿػادلهٍت انطبلقا من أط

 :          كيتلخص ىذا التناكؿ فيما يلي(   H. Wallon) فالػػوف
  désirs)  Période de syncrétisme (indifférenciation )des: مـرحلة ال تمايـز الرغبات- 
                  (jeux Imaginaires) االختيارات ادلهنية بالعاَف اخلياِف للطفػلىػذه ادلرحلة بارتبػاطتتميز  

     

  .    كبامتزاج العاطفة كاخلياؿ  لديو كما تبػدك ىذه ادلرحلة جد ىامة لكوهنا ربضر ادلراحل البلحقة 

 

تؤدم التنشئة االجتماعية للطفل كبركز التفكَت ادلنطقي لديو : ( سْخ 11-10 )مرحلة االستكشاف-   
تتميز ىذه الفًتة باستكشاؼ احمليط بطريقة غامضة كغَت منظمة  .إُف التغيَت يف عبلقة الطفل بعادلو 

 كؽلكن تسميتها دبرحلة استكشاؼ احمليط  لكن يتم ذلك بطريقة جزئية.كبدكف ىدؼ خاص 

(lacunaire)كعلى أساس  اىتمامات مؤقتة .                 

 
كتظهر مع فًتة ادلراىقة اليت تغَت من صورة  سنة 13 – 12 تبدأ من : مرحلة استكشاف الذات  -

التمركز حوؿ الذات ك النمو العاطفي : الذات كتتمػيز ىذه ادلرحلة بثبلث خصائص رئيسية كىي
 .كادلعريف ك  أعليػة مجاعة الرفاؽ

 

 .مرحلة بروز المشاريع المهنية أو المشاريع الخاصة  -
       

    إف الصورة اليت يكػوهنا الفرد عن ذاتو ػلاكؿ ترمجتها عن طػريق أدكار اجتماعية أك مهنية كبالتاِف 
فعرب سياؽ ىذه العملية اليت تتم من خػبلذلا بناء اذلوية االجتماعية للفػرد تنتج استقبللية ادلشاريع 

 للػذات يؤدم بالفرد إُف اختيار ( التدرغلي )كىذا التكوين االجتماعي . كتطوير التصػورات ادلهنية
عمليا يف ادلرحلة النهائية عن طريق سلوكات كإسًتاذبيات ادلشػركع كىذا  ادلشركع الذم يقـو بًتمجتو

ما ؽليػز ىذه ادلرحلة ىي قػدرة الفرد على أخذ القرارات كتكييفها  ك . (سنة 17- 16 )ابتداءن من
الرغامات احمليط اخلارجي كما أف الرىاف احلقيقي يف ىذا السياؽ ىػو االنتقاؿ من مشركع تصػورم 

    . إُف مشركع فعػلي (خياِف )



 

 
 النظػريات اليت تندرج أعماذلا  ضمن التناكؿ التحػديدم الذم يعترب االختيار ادلهٍت حدث    أما

 Anna )يتحدد من خػبلؿ ادلطابقة بُت شخصية الفرد كمتطلبات ادلهنة ؽلكػن اإلشارة إُف نظػرية آف رك 

Roe )كنظرية جػوف ىولنػد( J. Holland). 
 (.        Anna Roe 1957 :)نظــــــرية آن رو- 5.4

تعترب نظرية آف رك  ضمن التناكالت اليت اعتمدت يف تفسَتىا لبلختيار ادلهٍت على مبادئ التنشئة      
االجتماعية ك رعاية الطفل يف احمليط األسرم ، كلقد تركزت افًتاضاهتا حوؿ أظلاط الشخصية 

 .كعبلقتها باالختيار ادلهٍت كنتيجة لتفاعل الطفل باحمليط األسرم 
      

 أف العبلقات السائدة بُت الطفل كاألكلياء من( 1988) حسب دبػارتاف كلوجػراس  ترل ىذه األخَتة        

على خربة الطفل ( Roe) لقد ارتكز تصور آف رك.  شأهنا أف تؤثر على االختيارات ادلهنية ادلستقبلية
يف ربديد ميادين تصريف الطاقة  (إشباع كإحباط)ادلبكرة كما يصاحبو من خربات سارة كمؤدلة 

 توجيهاهتا يف ادلستقبل كأف اخلربة ادلبكرة ال تؤثر فقط على ميوؿ الطفل كإظلا حىت على النفسية ك

أف  أف احلاجة إُف ربقيق الذات ىي األساس يف االختيار ادلهٍت ك  « آف رك تؤكد.اذباىاتو ككفاءاتو
 ( .1987أكزصلػة  )» اجلو األسرم الذم احتضن  الطفل من العوامل األساسية الختيار مهنة ادلستقبل

 
أما فيما يتعلق بنوع العبلقات اليت ؽلكن أف تسود بُت الطفل كزليطو األسرم كنوع االذباىات اليت 

بُت ثبلث ( 1988) سبيػز حسب دبارتاف كلوجػػراس( Roe )جراء ذلك فإف آف رك ؽلكن أف تربز من
 :اذباىات رئيسية 

يتميز ىذا االذباه باإلفراط العاطفي ( :l’enfant centre d’attention )الطفل مركـز االىتمام-   
 .كيكوف الطفل مركز االىتماـ ادلفرط ما يؤدم إُف كضعو يف تبعية تامة اذباه أكلياءه

يتسم ىذا االذباه باإلعلاؿ ادلفرط ضلو الطفل إذ ال  ( : l’enfant évité  )الطفل المتجاىل الوجـود - 
يتلقى ىذا األخَت أية عناية ك أم تشجيع كربفيز من طرؼ األسرة كغالبا ما يسود ىذا اجلو األسرم 

 .عبلقة الرفض كاإلعلاؿ كالتذليل لسبب معُت
 



 

كىو الطفل ادلتوافق النمو يف الدائرة األسرية كيتم تقبلو : (l’enfant accepté)  الطفل المقبـول -  
يسود ىذا اجلو األسرم رعاية تامة يتلقى فيها الطفل كل . كعضو كامل النمو مع إشػباع احلاجات

      يعترب ىذا االذباه ،مقارنة باألظلاط السابقة أكثر إغلابية. االعتبارات ك التشجيعات

فعلى ىذا األساس افًتضت آف رك بوجود عبلقة بُت ىذه األظلاط كتوجيهات الطاقة . بالنسبة للطفل
 :النفسية ك أكدت على التوجيهُت التاليُت

 .الذم يتميز بظهور النزعة إُف النشاطات االجتماعية كاألشخاص: التوجيػو ضلو األشخاص-
العبلئقية  يتميز بربكز ادليوؿ ضلو اجلوانب األخرل من احمليط غَت اجلوانب: التوجيػو ضلػو األشياء -

 .كالنشاطات التقنية مثبل،كاالجتماعية 
 :االستنتاجات التالية إُف من خبلؿ ىذه ادلبادئ توصلت آف رك      

 .  ؽليل الطفل مركز االىتماـ إُف التوجيو ضلو األشخاص كبالتاِف إُف األنشطة ادلهنية االجتماعية- 
ؽليل الطفل ادلتجاىل الوجود إُف التوجيو ضلو األشياء كبالتاِف إُف األنشطة ادلهنية التقنية كىذا ناتج -

 .عن نفوره من العبلقات االجتماعية

ؽليل الطفل ادلتوافق النمو إُف كبل التوجيهُت كبالتاِف يوفق بُت ادليل إُف األنشطة االجتماعية  -
يتميز ىذا النمط باالستقبللية يف االختيارات ادلهنية اليت ربددىا أكثر التجارب الشخصية . كالتقنية

 .للفرد
 

   (   J. Holland 1973  )نظرية جــون ىولــند -6.4

تعترب نظرية ىػولػند من بُت النظريات اليت انطلق منها عدة باحثػُت لبناء ركائز كاستبيانات كقوائم     
 .(Benedetto)كبنيػػدتو ( Dupont)كديبػوف  ( Gendre)كجونػدر( Muller)مػولر ادلهن ك من بينهم

يف تأكيدعلا على دكر األكلياء كاحمليط األسرم يف ربديد  (A.Roe)      يتفق ىولنػد كالباحثة آف رك
كذلك على تأثَت ىذا  (1988)االذباىات ادلستقبلية للفرد إذ يؤكد ىػولػند حسب دبارتاف كلوجراس

فاألكلياء ذكم . احمليط حيث أف كل زليط أسرم يوفر للفرد رلموعة من فرص كإمكانيات خاصة بو
يقـو األبناء يف ظل ىذا االذباه . االذباىات الواقعية يدفعوف بأكالدىم إُف الواقعية يف االختيارات

بتأسيس زليطهم اخلاص كيكوف حسب ادلتطلبات األسرية كحسب استجابات ىذه األخَتة حلاجيات 



 

 ،إذ أنو كلما اشتبو الطفل بأحد (مبدأ الثواب كالعقاب)األبناء، على ىذا األساس تتم عملية التعلم 
 .األكلياء كلما كاف ثوابو أكثر كبالتاِف كلما امتثػل الطفل بالنمػوذج األسرم

يعترب ىػولػند االختيارات ادلهنية تعبيػر عن شخصية الفرد فهذا ( 1988 )     حسب دبػارتاف كلوجراس
تعترب ادلهنة بالنسبة للفرد زليط كظلط حياة . االختيار يعكس حوافز الفرد ك دكافعو كشخصيتو كقدراتو

فما االختيارات ادلهنية إال عمليات اسقاطية  يًتجم من . أكثر من أف تكػوف رلرد رلموعة مهاـ العمل
 . للمهنة خبلذلا الفرد صورة الذات كما يًتجم من خبلذلا معارفو

 

كيؤكد ىذا .      افًتض ىػولػند أف ىناؾ ستة أظلاط للشخصية كما أف ىناؾ ستة أظلاط للبيئات
كحسب ىذا العاَف فإف . األخَت على أف ظلط الشخصية ينتج عن تفاعل القول الثقافية كالشخصية 

شيء تفضيل نشاطات معينة اليت بدكرىا قد تؤدم إُف بركز ادليػوؿ كىذه األخَتة  الفرد يتعلم قبل كل
تؤدم  بدكرىا إُف ظهور الكفاءات كيف النهاية يؤدم تضافر ادليوؿ كالكفاءات معا إُف تكوين 

 .           االستعدادات
            

كبػُت ( Inventaire de personnalité de Holland )لقد توصل ىػولند إُف كضع قائمة للشخصية     
يتميز كل ظلط دبجموعة من اخلصائص ،ينتمي الفرد إُف كل ظلط إذا . فيها سلتلف أظلاط الشخصية 

كما افًتض ىولند أف ىناؾ ستة أظلػاط للبيئات تتميز عن بعضها . اشتبو خبصائص ىذا النمط
فحسب ىذا األخَت فإف السمات الغالبة لكل زليط تعترب نتاج للسلوكات . دبجموعة من اخلصائص

ك الذباىات أفراد ىذا احمليط، كبالتاِف كلما تعرفنا على ظلط أفراد ىذا احمليط كلما أمكن  التنبؤ باجلو 
 .الذم يسود يف ىذا احمليط

    

يشَت ىػولػػند إُف أنو يزداد ادليػل كالفعالية كاالستقرار يف االختيار كاإلصلاز يف العمل إذا ربقق         
 أما فيما ؼلص أظلاط الشخصية اليت أكد عليها.بُت ظلط الشخصية مع ظلط البيئة أك احمليط االنسجاـ

 :      فيمكن تلخيصها فيما يلي(  1988)ىػولػند حسب  دبػارتاف كلػوجػراس
يتميز بأنو ؽليل إُف النشاطات ادللموسة ينفر من النشاطات ( : Le type Réaliste: ) الواقـــعي - 

اجملردة كما يتميز بافتقاره إُف ادلهارة كالعبلقات االجتماعية ك لو نزعة إُف القيم السياسية ك االقتصادية 
. 



 

يتميز بضعف . ؽليػل ىذا النمط إُف أف يكوف تعبَتيا كمبدعا( :  Le type artistique: )  الفنـــان -
يتجنب النشاطات ادلعقدة أك اليت تتطلب . األنا كادليػل إُف االنطػواء نظرا الفتقاره للجانب العبلئقي 

 .رلهػود جسدم ك يعترب الفن بالنسبة لو كعامل كساطة لتوطيد عبلقات مع الواقػع ك مع اآلخرين
ؽليػل إُف النشاطات اليت تتطلب السيطرة ك اإلقناع ك  ( : Le type entreprenant: )  المقــدام -

 .القيادة ك يبحث عن مكانة ىامة إلخضاع اآلخرين لسلطتو 
ؽليػل ىذا النمط إُف الفكرة أكثر منو إُف الفعػل كلو النزعة ( :   Le type intélléctuel : )الثــقافي -

 ك يتمػيز بالتنظيم ك ادليػل إُف البحث كالفهم أكثر ك بالنفػور (اليت تطرح مشاكل)للنشاطات ادلعقػدة  
 .من النشاطات ادلتكررة 

بالنزعة للعمل مع اآلخرين ذك طابع اجتماعي متطور ك  يتميػز( : Social Le type: ) االجتــماعي-
كما أنو يفضل . ةؽليل إُف االنشغاالت الدينية ك اإلنسانية ك ينفر من النشاطات الذىنيػة كالفيزيقي

 .النشاطات اليت تطغى عليها ادلشاعر ك األحاسيس ك اجلانب العبلئقي ك التعبػَت الشفاىي
يبدك خاضع ك يتجنب ادلواقف الغامضة ك (   Le type Conventionnel: )  رقـالمتمسك بالع -

 كما يوِف أعلية للمكانة كيتمػيز بقوة األنا األعػلى ك ادلراقبة. ؽليػل إُف ادلهن ادلادية 
 .الذاتيػة الكػبَتة ك احًتاـ القوانُت ك ؽليػل إُف العمل ادلنظػم 

 

         : العوامــل المؤثــرة عــلى االختيار المدرسي والمهني -5

يظهر من خبلؿ ما سبق أف تكوين االختيارات ادلهنية إشكالية ال ؽلكن حصرىا من جانب            
 . احمليطية  كالنفسية–كاحد بل أف التعبػَت باالختيارات غالبا ما يرتبط بعدة جوانب منها االجتماعية 

 

   إف التساؤؿ عن طبيعة القرارات يطرح إشكاؿ جد معقد نظرا لتأثػَت سلتلف احملددات اليت تتدخل 
عند التعبَت باالختيارات كىذا من جهة ، كمن جهة أخرل تعتػرب اختيارات الفرد - يف آف كاحد -

قابلة للتغػَت  كالنمػو كالتأثَت إذ أف بناء كاقًتاح برامػج لًتبية االختيارات للتنمية السلوؾ ادلهٍت  
 .كالشخصي للفرد  مبدأ يسَت يف ىػذا االذباه

 
 :         ىناؾ عدة دراسات حاكلت حصر عوامل االختيار كزلػدداتو كؽلكن اإلشارة إُف ما يلي 



 

 الذم ال -إف اختيار مهنة ادلستقبل أك بناء ادلشركع ادلهٍت:  المحددات االجتماعية والمحيطية-1.5
.  عملية غَت مستقلة عن احمليط الذم ينشأ فيو الفرد-ؽلكن أف يصاغ من العدـ كما أشَت إليو سابقا

 .فهذا احمليط ؽلكن أف يكوف مصدرا زلفزا للفرد كما ؽلكن أف يكوف كذلك عامبل مقصرا حملاكالتو 
     

     يف ىذا اإلطار أشار الكثَت من الباحثُت إُف الدكر الذم يلعبو احمليط يف تبلور سلوكات األفراد  
كتأثَته يف   على أعلية احمليط(1988 )حسب دبػارتاف كلوجراس( H.Wallon 1967  )إذا يؤكد فالػوف

كنسق من العبلقات اخلاصة بُت الفرد كاحمليط (  احمليط)النمو السيكولوجي للفرد إذ يعترب ىذا األخَت
           .فادلشركع ال ؽلكن أف يكوف دكف الرجوع إُف احمليط الذم ينمو فيو الفرد. االجتماعي كادلهٍت

أف خاصية النضج ال يعٍت فقط ظلو خصائص الفرد بل ىناؾ ( winnicott 1983 ) يرل كينيكػػوت    
فنمو . عملية تطبيع اجتماعي  كأف ربقيق عملية النضج ىذه مرىوف بتوفَت زليط مساعد لذلك

الطفل يكوف بطريقة عادية حسب نفس الباحث إذا ما توفرت لو كل الظركؼ كإف َف يقصر احمليط 
 . (Legres 1988 Pemartin  )يف كظائفو األساسية

        

أف البنية االجتماعية كالقيم كمعايَت  إُف(  Blau  Parnes 1956 )يشَت الباحثاف بلػػو كبارنػس       
فهذا يؤثر على معارؼ . االقتصاد كالتكنولوجيا عوامل تلعب دكرا ىاما يف تطور الفرد اجملتمع كنوع

 احملددات اآلنية لعملية الفرد كقدراتو كمستول تفتحو على العاَف ادلهٍت كما يؤثر كذلك على بعض
 (.Pemartin Legres 1988 )االختيار

    
إُف أف احمليط العائلي يؤثر على سلم ادلهن -يف ىذا السياؽ -فيشيػر ( F.Tofigh )طوفيػػغ أما       

حيث  ينخفض مستول الطموحات كمستول ادلهن اليت يأمل فيها الفرد كلما اطلفض ادلستول الثقايف 
-11 )مقارنة بالسن(15-14)كىذا التأثَت يتزايد عرب الزمن إذ يرتفع عنػد السن . كاالجتماعي للعائلة

 كما يؤكد ىذا األخػَت على أف مستول الطمػوح يرتفع كذلك.(12
االجتماعية  حسب السن يف أكساط العائبلت اليت تتميز دبستول اقتصادم مرتفع مقارنة باألكساط

 .(Legres 1988 Pemartin )األخرل 
عػلى تأثَت عامل التنشئة االجتماعية (1988) حسب دبػارتن كلوجراس( R.Piret )يؤكد العاَف بيػرم       

االذباىات السلوكية ادلتعددة كاليت ذبعل منو فردا متوافقا بُت  فاالختيار ضم الذم يػؤدم بالفرد إُف



 

أقراف جنسو، ما يؤدم بدكره إُف بركز السلوكات النمطية حسب اجلنس كإُف ظهػور األدكار ادلتطابقة 
 .مع ذلك

          

من خبلؿ دراستهما لتأثَت العوامل (  1969Reuchlin  Bacher ) لقد توصل رككػػػبلف كباشػػر      
االجتماعية على االختيارات ادلهنية إُف أف مشاريع التبلميذ كمساراهتم الدراسية مرتبطة دبستول 

التطور االقتصادم للمنطقة اليت ينمو فيها ىؤالء كبالوضعية االجتماعية كالثقافية للعائلة كبالتخصص 
  (.1997تزركلت. حعن ) ادلتبع من طرؼ ىؤالء التبلميذ

       

فلقد بُت من خبلؿ دراستو الختيارات الطلبة بفرنسا أف جهاز (  1985J.Guichard)     أما جيػشار
التعليم قد توصل إُف خلق رلتمعات زبتلف فيما بينها اجتماعيا كجنسيا يف سلتلف شعب البكالوريا ، 

كيعترب أبناء العماؿ البسطاء . إذ تتميز ىذه الشعب بفركؽ جنسية كفركؽ مرتبطة باألصل االجتماعي
أقل حظا يف احلصوؿ على البكالوريا العلمي كالرياضي مقارنة بأبناء ادلسئولُت كذكم ادلهن احلرة ك 

كما أف اإلناث أقل حظا من الذكور يف . الذين ؽللكوف أكثر احلظوظ دلتابعة الدراسات العليا
احلصوؿ على البكالوريا العلمي ك الرياضي خاصة يف الوسط االجتماعي ذات ادلستول ادلعيشي 

باإلضافة إُف ىذه النتائج ، بينت الدراسة كذلك أف االختيار يتم من طرؼ الطلبة ك . ادلنخفض
 . أكليائهم حسب نسق تصورىم للمستقبل كللمهنة ادلمكنة القياـ هبا بعد التخرج

    

 مسجل  4994 يف منطقة ليل بفرنسا على ( 1985 )    أما الدراسة الثانية اليت قاـ هبا نفس الباحث
باجلامعة ، فإهنا هتدؼ إُف معرفة سلتلف العوامل ادلؤثرة على عملية التوجيو يف أكؿ تسجيل ذلؤالء 

كقد توصل الباحث . الطلبة باجلامعة ، دبعٌت التصورات ادلختلفة اليت ؽللكها الطلبة حوؿ اختياراهتم 
كجود فركؽ معتربة يف ىذه التصورات حسب األصل االجتماعي ك اجلنس كنوع التخصص، إذ أف  إُف

الطلبة الذكور من األصل االجتماعي ادلرتفع قد سجلوا يف اختصاص الطب ك العلـو االقتصادية مث 
الصيدلية ، بينما سجل معظم الطلبة من األصل االجتماعي ادلنخفض يف العلـو اإلدارية كالتسيَت مث 

كما أنو باإلضافة إُف ذلك الحظ الباحث عدـ كضوح اإلجابات اخلاصة  .شعب أخرل اجتماعية
 3334 مستجوب َف يتحصل الباحث إال على 4994 كمن بُت. بنوع ادلهنة ادلرغوب فيها يف ادلستقبل



 

فقط الذين سبكنوا من اإلجابة عن السؤاؿ اخلاص دبهنة ادلستقبل،  من الطلبة 3/2 إجابة أم بنسبة
 (.  1997تزركلت. حعن ) االجتماعي ادلرتفع كما أف معظمهم ينتموف لؤلصل

 

     باإلضافة إُف العوامل ادلتصلة باحمليط االجتماعي يؤكد الباحثُت زلددات ذات عبلقة مباشرة 
      .باجلو األسرم كنوعية العبلقات السائدة  كتأثَتىا على الطمػوحات ادلستقبلية

 لدل أف العبلقات اليت تسودىا الضغوط يف اجلو األسرم تولد إُف(  Horney )لقد أشار ىػػورين     
كيف . الطفل الشعور بعدـ األمن ك الذم يؤدم بدكره إُف احلاجة إُف السلطة كالنجاح االجتماعي

إُف أف العبلقات ادلتميزة بالصراعات داخل األسرة غالبا ما (  Dynes)السياؽ يشَت العاَف دينس نفس
أف األطفاؿ الذين (  Mc Clelland )بينما يوضح العاَف ماكليبلند. الطموحات ادلهنية ادلرتفعة تصاحبها
باالستقبللية عند ربمل ادلسؤكليات تكوف طموحاهتم ادلهنية كاحلاجة إُف ربقيق الذات جد  يتمتعوف
 (.Pemartin  Legres 1988 )مرتفعة

        

من بُت الباحثُت الذين حاكلوا تصور العبلقة بُت ظلط الًتبية  ( 1988A.Roe)      تعترب آف رك
كاالختيار ادلهٍت كذلك بافًتاضها لثبلثة أظلاط من الًتبية كتوجيهات الطاقة النفسية عند الفرد ، إذا 
ؽليل الطفل موضوع الًتكيز العاطفي ادلفرط إُف ادلهن االجتماعية كؽليػل الطفل ادلتجاىل الوجػود إُف 

أما الطفػل ادلتوافق النمو يف الدائرة األسرية، فإنو يوفق بُت ادليػل إُف . األنشطة ادلهنية التقنية ك العملية 
 .االجتماعية ك التقنية  النشاطات

 : العوامـل الشخصــية-2.5
  إف نػوع الرعاية كالتنشئة االجتماعية  غالبا ما يكوف إطارا مرجػعيا :الجنـس- 1.2.5       

من . يكتسب بو الطفل اذباىاتو ضلو بعض األنشطة كبالتاِف ادليل إُف بعض األدكار حسب اجلنس  
خبلؿ ىذه العملية تتكوف لدل كل طفل حسب جنسو تصورات عن سلتلف األنشطة ذبعلو ؽليل 

كيتفق العلماء على أف عامل اجلنس من بُت احملددات الرئيسية يف تكوين . إليها أك ينفر عنها
 . التصورات ادلهنية كبالتاِف االختيارات ادلهنية ادلستقبلية

      

إُف أف  (1998)حسب دبارتاف كلوجراس( Larcebeau 1978  )يف ىذا اإلطار توصل الرصػوبو      
بينما ،(التوجيو ضلو األشياء )ك العلمية كالتقنية  الرجاؿ ؽليلوف أكثر إُف اختيار النشاطات الرياضية



 

ظلط يتميز : كىذا التوجيو ينتج عنو ظلطػُت من الشخصية . ميوؿ النساء تتجو أكثر ضلو األشخاص 
ؽليل النمط األنثػوم إُف معرفة . بالعاطفة كباحلساسية ، أما النمط الثاين فهو أكثر نشاطا كصبلبة

أما النمط الثاين فيميل  .األشخاص كيتميز حبساسيتو بالقيمة العاطفية لؤلشياء كبتفتحو لآلخرين
 .مأكثر ضلو ميداف االكتشافات ك ربػويل العاَف الفيزيق

   

  الذم استعمل اختبار كػػودر(  Descombes 1971)  تؤكد دراسة ديسكػومبس      
(Kuder)  للميوؿ كاالىتمامات على نفس النتائج حيث توصل إُف أف الذكور ىم أكثر ميبل لؤلعماؿ

 بينما تتجو ميوؿ اإلناث إُف رلاؿ اخلدمات االجتماعية. العلمية كنشاطات اذلواء الطلق  مثةادليكانيكي
(Legres 1988 Pemartin ). 
 

إُف أف ادليل إُف ربقيق الذات يقع ) 1988( حسب دبػػارتن كلوجراس( Nutin 1980  )     يشَت نػػوتاف
عند اإلناث يف مستول العبلقات االجتماعية، بينما يتضح أكثر ىذا ادليل يف األداءات الفردية عند 

فإف أعمالو تبُت بأف احلاجة إُف النجاح االجتماعي (  B.Zazzo )أما بالنسبة للباحث زازك .الذكور
 .مرتفعة أكثر عند الذكور مقارنة باإلناث

 

 أنو ال ؽلكن التأكيد على اطلفاض (Legres 1988 Pemartin )    يوضح الباحثاف دبػػارتاف كلوجػراس
احلاجة إُف النجاح عند اإلناث مقارنة بالذكور ، ألنو ربت تأثَت األدكار االجتماعية فإف احلاجة إُف 

 .النجاح قد تربز بأشكاؿ سلتلفة كبالتاِف فإف نفس احلاجة ؽلكن التعبػَت عنها بطرؽ سلتلفة
تعتػرب ادليػوؿ ك االىتمامات من احملددات  األساسية لبلختيار ادلهٍت ك ىذا  :ادليػوؿ كاالىتمامات -2.2.5

تناكلتها أعماؿ   ذلذا فلقػد. نظرا لدكرىا يف ربديد اختيارات الفرد ك اذباىاتو الدراسية كادلهنية ادلستقبلية
      .يف ذلك عػدة باحثُت ك اختلفت أرائهم

    

ادلهنية ،مصطلحات  إُف أف قيم العمل كاالىتمامات (B.Tetreau  al 1987)      يشَت تيتػرك كآخركف
،كانت موضوع دراسات إمربيقية من طرؼ عدة باحثُت منذ تقريبا سبعُت سنة كىذا بالنسبة 

كمن جهة أخرل كانت العبلقة بُت االىتمامات . لبلىتمامات كمنذ ستُت سنة بالنسبة للقيم ادلهنية
 . كالقيم  يف ميداف علم النفس ادلهٍت موضوع تساؤالت منذ أكثر من ثبلثُت سنة

       



 

إحدل ادلشكبلت األكثر صعوبة بالنسبة لعلم النفس  (Buhler )سبثل معرفة ادليوؿ حسب بوىػػلر     
. ألهنا ظاىرة معقدة ك غَت معركفة إُف حد اآلف كلذلك فمن الصعب تفسَت تطورىا  كتكوينها

فمصطلح ادليوؿ ال يعٍت فقط رلموعة متفرقة من السلوكات الظاىرة بل ىي كذلك بناء معقػد من 
 .(Super  1964) الرغبات

 

 أنو إذا كانت نتائج الدراسات باستطاعتها ادلساعلة (B.Tetreau  al 1987)ػػرك كآخػركفت    يوضح يت
تعاًف إشكالية تفاعلها يف ظلو  ة كقيم العمل فإهنا َفػيف فهم العبلقة ادلوجودة بُت االىتمامات ادلهٍت

كما أهنا َف تعاًف كذلك اإلشكالية اخلاصة بعبلقة ىذه . األفراد ك يف سَتكرة اختياراهتم ادلهنية 
  .الدينامكية األخرل للسلوؾ مثل القدرات ك احلاجات ادلصطلحات باجلوانب

 

  تعترب دراسة ادليوؿ كالىتمامات من ادلواضيع  ادلعقدة كىذا نظرا لتعقد طبيعتها لذلك مت ربط ىذا    
ادلصطلح دبفاىيم أخرل كمنها القيم ك احلاجات بل يف بعض األحياف توصل الباحثُت يف زلاكالهتم 

 .لتعريف ىذا ادلفهـو إُف تقػدًن تعاريف للقيم
      

  صلد سطػوؿ   ( S. Berthroud  al 1977 )فمن بُت ىؤالء الباحثُت حسب بيػػرتركد كآخركف      
(F.Stoll 1972)فيشػَت إُف أف . الذم توصل إُف تقدًن تعريف لبلىتمامات يف زلاكلتو لتعريف القيم

إٍف .....القيم ىي األىداؼ اجملردة اليت نسعى لتحقيقها كاحلقيقة كالسلطة ك الوحدة كاإلخبلص للغػَت
 Cadre ) فهذه األىداؼ ؽلكن أف تكوف على أنواع كمستويات سلتلفة لكوهنا ترتبط باإلطار ادلرجػعي. 

de référence )فالقيم تتطابق دبجموعة ال متناىية من النشاطات كاألشياء اليت يشعر . الذم نستعملو
أما االىتمامات فهي تلك القول اليت تربط .هبا الفرد كوسائل باستطاعتها أف تؤدم بو إُف قيم معينة 

   .الفرد هبذه الوسائل فهي تعرب عن األعلية النسبية اليت يوليها الفرد للقيمة ادلنشودة
       

القيم ىو فرؽ كيشػَت إُف أف الفرؽ الذم كضع بُت االىتمامات   (Super 1964   (سوبػػر ما جعل      
فبالنسبة ذلذا الباحث فاالىتمامات ىي تعبػَت ملموس للقيم أك تعبَت للقيم عن طريق . تعسفي 

 S. Berthroud  )األشياء ك النشاطات ادلتوفرة يف احمليط فهي أكثر تأثرا بادلعارؼ كالظركؼ من القيم

al 1977  ).   
   



 

 ادلسارات إُف أف االىتمامات ىي اليت  ربدد اذباىات   )   (Ivey 1963       يشَت الباحث إفػػام
 كنػاب أما العاَف. ادلهنية ،أما القيم فإهنا تؤثر على اذباىات الفرد ك رضاه عن العمل

) Knapp 1979 (  فإنو يشػَت إُف أنو إذا كانت االىتمامات تساىم يف تشخيص رلموعة من
الفرد مهمة بالنسبة لو فإف القيم تساىم يف توضيح األعلية النسبية اليت يوليها   النشاطات اليت يعتربىا
  (.B.Tetreau  al 1987  )الفرد ذلذه النشاطات

 

أما القيم فهي ، االىتمامات للحاجات(Assimile)فيماثل )Osipaw) 1973أكزيبػاك  الباحث     أما 
أك ادلطابقة بُت البنية   (compromis )نوع من التسوية ذات أصل اجتماعي كىذه األخػَتة  سبثل

أما احلاجات كاالىتمامات فتبػدك أهنا ذات تركيب . الشخصية للفرد كاألنظمة االجتماعية السائػدة
 fundamentally intrinsic to individuals))داخلي مرتبط أساسا بالفرد

كيف ظل دراستو للعبلقات ادلوجودة بُت القيم كاحلاجات كاالىتمامات يشػَت . طػكمستقل سباما عن احملي
فيؤكػد على خاصية التداخل فيما . الثبلثة ىذا الباحث إُف أنو توجد عبلقات دقيقة بُت  ادلصطلحات

 .(S.Berthroud  al 1977)بينها إُف حػد أف التفرقة بينها تبػدك غَت مبلئمة
يبُت  أف فحاكؿ ((1973سػوبر الذم استنػد إُف أعماؿ) (Larcebeau 1979-1982-1983 أماالرصبػو     

 أف احلاجات ىي أساس القيم ك االىتمامات إذ يشاطر كجهة  النظر القائلة  بأف القيم ىي تلك
 أما االىتمامات فهي حسب ىذا.األىداؼ اليت نسعى لتحقيقها إلشباع احلاجات 

اليت بواسطتها يتم ربقيق القيم كإشباع احلاجات ( Objets)الباحث تلك النشاطات كالوسائل
  كيستخلص بأف االختيارات كاالذباىات اليت يكوهنا الفرد عن نشاطو ادلهٍت خاضعة لسلم القيم

(B.Tetreau op cit ) يقًتب ىذا الرأم من ما  أكػد عليو سطوؿ  ك بذلك(F.Stoll .) 

 
االىتمامات ذلا   إُف أف( al 1987  Tetreau)حسب تيتػرك  كآخركف(  Pryor 1979 ) يشػَت بريػور  

 .صلة بنشاطات العمل أما القيم فهي تعػٍت نوعية العمػػل ذاتػو
 



 

أف القيم   أف ؽليػز بُت مصطلحي االىتمامات كالقيػم الذم حاكؿ(   Katz 1969)ز ػيوضح كات     
بينما تدؿ االىتمامات على (كاألعلية كاذلدؼ كالفائدة ادلنتظرة )ك تنطبق بنتائج النشاطات  ترتبط

 .  (B.Tetreau  al 1987 ) ربقيق اذلدؼ ادلنشودفالوسائل ادلختلفة اليت بواسطتها ؽلك
    

( Lecomte 1984)    يف إطار توضيح العبلقة بُت االىتمامات ادلهنية كقيم العمل يرل لوكونت 

بالتاِف .أف العبلقات ادلوجػودة بُت ىذه العوامل عبلقات جػد معقػدة ( B.Tetreau)حسب تيتػػرك 
غلب طرح الصلة ادلتبادلة بينها بعبلقاهتا مع العوامل األخرل ادلتداخلة عليها يف االختيار ادلهٍت 

كخاصة فيما يتعلق بالكفاءات كالظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كذلك يف إطار شامل يأخذ بعُت 
 .االعتبار احتماؿ التفاعل بُت احلوافز كاحمليط

 

أف ( 1973) يشاطر كجهة نظػر أكزيبػاك الذم(   J.Drever)  يرل دريػفريف تطػرقو إُف طبيعة ادليوؿ     
ادليل عنصر أك كحدة من كحػدات تكوين الفرد، ك قد يكوف ىذا العنصر  فطريا أك مكتسبا، ك »

األشياء أك األمور ادلتصلة دبيػداف معُت من  نتيجة لذلك يتكوف لدل الفرد شعػور بقيمة رلمػوعة من
 (.  1974 عبد الرمحاف عيسوم «)ميادين ادلعرفة

  

ادليل يعتػرب عنصر من عناصر تكوين الشخصية كقد يكوف أف      نبلحظ من خبلؿ ىذا التعريف 
 ىذا العنصر فطريا يولد بو الفرد أك قد يكتسبو ىذا األخَت من خبلؿ تفاعلو مع احمليط، فعلى ىذا

 . األساس تتكوف لدل الفرد اذباىات ضلو األشياء ك ادلواضيػع
 من ،(1959)  فلقد  تناكؿ مفهـو ادليل ،حسب أمحػد زكي صاٌف Drever ) (    أما الباحث دريفر

 :     ناحيتػُت كعلا 
غلعل  فادليل عبارة عن عنصر أك كحدة يف تكوين الفرد، إما فطرم أك مكتسب:  الناحية البنائيػػة –

   .صاحبو ينتبو ألمور معينة أك ألمور تتعلق دبوضوعات معينة
الذم يعتربه بأنو نوع من اخلربة الوجدانية تستدعي اىتماـ صاحبها كغالبا ما :  الناحية الوظيفيػػة –

 .ترتبط بانتباىو إُف موضوع معُت أك يصاحبها عمل ما 
 



 

تفضيل يبدأ بو الفرد عندما  فيشَت يف تعريفو للميل إُف أنو  أم P.L .Harizman) (  أما ىاريزمػػاف   
ك ال يقتصر ىذا على ادليوؿ ادلهنية كالدراسية فقط،ك إظلا ىناؾ كذلك . تتوفر لديو فرص االختيار

  (.1974عبد الرمحاف عيسوم) ادليوؿ السياسية ك االقتصادية
من خبلؿ ىذا التعريف فإف ادليل ىو ما يفضلو الفرد عندما يكوف يف موقف االختيار ادلتعدد      

ك بالتاِف تتولد لدل الفرد حالة شعورية ك كجدانية تسبق فعل االختيار اليت تدفعو إُف ادليل . الفرص
حسب ىذا التعريف فإف ىذا الشعور ال يقتصر على مواضيع معينة فقط . دلوضوع دكف آخر
 .   ك إظلا يتعدل ذلك إُف ميادين سياسية أك اقتصادية كالدراسة ك ادلهن

    

الذم كضع أىم اختبارات ادليوؿ ادلهنية ك أكثرىا شيوعا أف ادليل استجابة  (Strong)     يرل ستػركنج
ك يكوف ادليل لشيء موجود إذا كنا شاعرين بو، ك بعبارة .حب يف حُت أف النفور استجابة كراىية

 (. 1983 التومي الشيباين )عندما نكوف شاعرين دبا لدينا من استعداد ك هتيؤ ضلوه أكضح
يتبُت من خبلؿ ىذا التعريف أف ادليل ىو الشعور ك اإلحساس الذم يكونو الفرد اذباه موضوع        
 باستجابة ذات اذباىُت فإما ) دراسة ، مهنة ، شخص (فيعرب الفرد دبشاعره ضلو ىذا ادلوضوع  . معُت

فادليل ينطلق من ذات الفرد ضلو موضوعات خارجية ليعطي ذلا معٌت . يكوف استجابة حب أك كراىية
فيتضح أف ادليل عامل مهم جدا يف ربػديد . ك بالتاِف يستجيب ذلا حسب الشعور الذم يكونو عنها

     . اذباىات الفرد ك خاصة يف ادليادين الدراسية كادلهنية 
دلوضوع ما  يف ىذا االذباه إذ يعرؼ ادليل أنو شعور يصاحبو انتباه( Waren  )يذىب تعريف كارف      

ىو الذم فهذا الشعور (. 1974 رشدم لبيب ) أك اذباه يتميز ببػؤرة االنتباه على موضوعات خارجية
 غلعل الفرد يركز انتباىو على موضوعات خارجية كيسقط عنها اىتماماتو كينجذب ضلوىا كبالتاِف

كالنػزكع كما أشار  فهذا يرتبط بنواحي السلوؾ التقليدية الثبلثة كىي اإلدراؾ كالوجداف«.يرغب فيها
بادليوؿ  نزعة الفرد ضلو   فيقصد.(1950 أمحد زكي صاٌف )»يف تناكلو للميل ( English) إليو إصلليػػش

 (.1992 عبد احلفيظ مقدـ )أك ىػػواية تفضيػل نشاط معُت على آخر ك قد يكوف النشاط مهنة، دراسة
 

الذم يعرؼ ادليل بأنو من الناحية الذاتية تعبَت  ( Freud )ىذا ما يذىب إليو كذلك العاَف فركيد       
عن كجدانات ك علا احلب كالكراىية ضلو األشياء ك من الناحية ادلوضوعية فإهنا سبثل ردكد األفعاؿ ضلو 



 

بادليوؿ إذا  نزعة الفرد ضلو تفضيػل نشاط معُت على آخر ك قد يكوف   فيقصد(.رشدم لبيب)ءاألشيا
 (.1992 عبد احلفيظ مقدـ )أك ىػػواية النشاط مهنة، دراسة

    

 :ؽلكن من خبلؿ التعاريف السابقة أف نستنتج  ما يلي 
 .ادليل عنصر من عناصر تكوين الشخصية ك تركيبها    - 

ادليل متصل باالذباه النفسي ك يعرب عن احلالة الوجدانية للفرد  ك عن شعوره ضلو اآلخرين        - 
 .كضلو األشياء ك ادلواقف ادلختلفة 

 .ؽلتد  ادليل من الشعور باحلب إُف الشعور بالكراىية    - 

 .لوجود الفرد يف رلاؿ دراسي أك مهٍت معُت( إنساين)ادليوؿ ىي اليت تعطي معٌت   - 
 .ادليل عامل من عوامل استقرار  الفرد يف نشاطو  - 

 .يتولد ادليل ضلو موضوع ما أك النفور عنو من خبلؿ شعور الفرد بادلوضوع ذاتو  - 

 . كتصوراتو قادليل مرتبط بوجدانات الفرد ك إدراكات    - 
ك ادليل ىو الذم . ؽلكن أف يكوف ادليل  فطريا أك مكتسبا من خػبلؿ تفاعل الفرد مع احمليط   - 

بل ؽلكن اعتبار الرغبة استجابة الفرد دلا ؽليل إليو فهي تعبيػر عن . يولد الرغبة يف شيء معُت
 . اىتمامات  الفرد ك كجداناتو
 ىي مصطلح عاـ ك شهية مصحوبة بوعي كاضح دلوضوعات Denver) (     كالرغبة كما يعرفها دنفػر

 .(1980عبد احلميد زىػراف )معينة فهي تنطوم على إدراؾ الغرض ادلستهدؼ ك االىتماـ حبيازتو ك امتبلكو

       نقصػد بالرغبة يف ىذا البحث االختػيار الذم يعرب كيصػرح بو التلميذ إزاء نشاط دراسي معُت
سواء تعلق األمر باجلذكع ادلشًتكة يف السنة األكُف ثانوم أك بالشعب ادلختلفة يف السنة الثانية ثانوم 

  .ك بالتاِف يقـو بصياغتها ببطاقة الرغبات عن طريق ترقيمػها حسب تفضيلو. 
   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 :مقـــــدمة

   إف تطور التوجيو كمناحيو كنظرياتو أدل بالكثَت من الباحثُت  يف ىذا ادليداف إُف تطوير مفاىيم 
ك نتطرؽ يف ىذا الفصل إُف مفهـو ادلشركع كما تناكلو سلتلف . عدة كإعادة النظر يف مفاىيم أخرل

الباحثُت يف السنوات األخَتة ك إُف مصطلح اإلعبلـ باعتباره سَتكرة تربوية لعملية التوجيو كنشاط 
 .بيداغوجي لًتبية ادلشركع

 المشـروع المدرسي والمهـني كهـدف بيداغـوجي لعملية التوجيـو  -1
 :مصطلح المشــروع المهـــني- 1.1

 

يعترب مصطلح ادلشركع ادلهٍت مفهوما حديثا كحصيلة التطورات ادلختلفة اليت عرفها ميداف التوجيو      
ك خاصة بعد ادلساعلات النظرية حوؿ االختيار ادلهٍت إذ أدل ذلك إُف إعادة النظر يف مفهـو 

االختيار ادلهٍت باعتباره سَتكرة ظلو شلتدة عرب الزمن كمرتبطة بنضج الفرد كيتعدل بذلك أف يكوف رلرد 
كما جاء مصطلح ادلشركع نتيجة لتطور التوجيو من التوجيو اجلماعي الذم يعتمد على .قرار آين

التخطيط حسب احلاجيات االقتصادية إُف التوجيو الفردم الذم يعتمد أساسا على النمو ادلهٍت 
للفرد كدكره يف بناء االختيارات ك ادلشاريع ، كبالتاِف جاء مفهـو ادلشركع ليحل زلل الصيغة التقليدية 

 .للتوجيو
     
إف الوصوؿ بالتلميذ إُف أف يكوف الصانع احلقيقي دلستقبلو عرب تكوينو ك توجيهو بواسطة      

فمن الطبيعي أف يكوف اذلدؼ من تدخل . مشركعو من الغايات ك ادلرامي الًتبوية السامية
           .ادلوجو ك األكلياء ىو العمل على بركز مشاريع دراسية كمهنية منظمة كاألستاذ 

      

التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت الذم يراد لو أف يكوف عملية  «  إُف أف( 1996) يشَت الباحث أمحد فرح     
معقلنة رصينة ك مًتكية كمدركسة تتم عن دراية ك اقتناع بعد التشبع دبا يلـز من ادلعلومات  ىو يف 

 ك إذا سلمنا أف مدار عملية التوجيو ادلدرسي كادلهٍت ىو .[...... ]احلقيقة اختيار دلسار تعليمي معُت
  فإنو  كحرفة ، ك تكوينا  دراسة  إعانة التلميذ على بناء مشركعو الشخصي 



 

كجبت مساعدتو على استكشاؼ كتوظيف طاقاتو الكامنة ك تفجػَتىا حبيث تصبح عامػل دفع إُف 
هبذا ادلفهـو يصبح ادلشػركع سباشيا يتيح للتلميذ أف يصرؼ نفسانيا  ]....[. النجاح التعليمي ك العملي

ك كجػدانيا ادلعادلة الصعبة  ادلتمثلة يف أف يوافق بُت قدراتو ك بُت الوضعيات ادلتاح لو عمليا ، مع 
السعي دائما إُف مضاعفة فرص صلاحػو بادلفاكضة ادلستمرة بُت ادلعطيُت أم بأف يضػع لنفسو اخلطط 

  .»العملية ادلناسبة 
      
لقد أصبح التوجيو بعد تطػوره من ادلنحى التشخيصي إُف ادلنحى الًتبوم عملية سيكوبيداغوجية       

هتػدؼ إُف بناء ادلشاريع كبتغَت النظرة ىذه أصبح للتلميذ مكانة أساسية يف بناء اسًتاتيجيات لنموه 
النظػرة اجلديدة ىذه اليت تناكذلا ادلنحى الًتبوم هتدؼ أساسا إُف إعػبلـ التلميذ  «كىذا ألف .كلتوجيهو

 ك بعبارة أخرل فهي هتػدؼ إُف ربضَت الفرد لتحػديد قكمساعدتو على توضيح مشاريعو ك أخذ قرارات
فإف «(   Huteau 1993) ىػػوتو بالتاِف  فحسب ( .1995بوسنة كآخركف )  »ذاتو ك إغلاد مساره بنفسو 

التوجيػو الذم يركز كل اجملهػودات على بناء ادلشاريع سوؼ يعمل على  توفػَت كل الوسائل اليت تسمح 
    .(1995بوسنة كآخركف) »للفرد ادلطابقة بُت رغباتو ك كاقعو 

فرصة ) J.Drévillon 1972 (     يف ىذا السياؽ  أصبح التوجيػو كاإلعبلـ على حد قوؿ دريفيػوف
القدرات ك   (Réalités et phantasmes) لتحػديد الذات كلو مؤقتا ككػذا فرصة إلدماج الواقػع كاخلياؿ

               (.Pemartin & Legres  1988)كادلشاريع ك رغبات احمليػط كأذكاؽ الفرد  
    بناء على ىذا فلم يعػد التوجيو تلك العملية القػدرية اليت يكوف فيها التلميذ خاضعا القرارات بل 
 . يعتػرب التلميذ يف ادلنظػور الًتبوم للتوجيو صانعا الختياراتو كعامػبل لتوجيهو عن طريق صياغة مشاريعو

 

 :    الفرق بين االختيار والمشروع  -2.1
احتل مفهـو ادلشركع مكانة أساسية يف ميداف التوجيو كخاصة يف السنوات األخَتة بل أصبح     

 .االختيارات الكبلـ عن التوجيو حاليا يتمحور أساسا على بناء ادلشاريع  كتنميتها عن طريق تربية
كبذلك تداكلت عدة تسميات ذلذا ادلشركع فنجد مشركع التوجيو ادلدرسي كادلهٍت كمشركع التوجيو 

 .كادلشركع اخلاص ك ادلشركع ادلستقبلي أك مشركع احلياة 
   



 

مفهـو  كسبيػيزه عن لقد توصل الباحثوف إُف تطوير رلموعة من التعاريف لشرح ىذا ادلفهـو      
فردم أك  أف ادلشركع ىو توقع عملي«  إُف  (Boutinet 1990)االختيار حيث  يشَت العاَف بوتيػػػٍت

 Guichard 1993). (J  أما جيشػػار . »مجاعي دلستقبل مرغوب فيو

 .(1997 تزركلت)» فإنو يعرؼ ادلشركع على أنو الفعل الذم نريد ربقيقو يف ادلستقبػل

       

على أف سلتلف النظريات اليت تناكلت  (al  Charpentier.J &1993(يؤكد شاربػونػيت ك آخركف      
مفهـو ادلشركع تؤكد على أنو غلب اعتبار مشركع التلميذ كنتيجة جملموعة من ادلراحل، كما يعترب 

نتيجة لسَتكرة ظلو سبتد عرب الزمن كأف مشركع التلميذ زبتلف طبيعتو كقيمتو حسب السن كمستول 
من بُت ىذه التناكالت ؽلكن اإلشارة إُف ما يسمى حسػب نفس الباحث بالنظريات .النضج 

 (.    Interactionniste-Constructivistes) البنائية-التفاعلية 

      

بناءىا من خبلؿ عملية تفاعل الفرد مع احمليط،   حسب ىذه النظريات فادلشركع سَتكرة  يتم      
فعلى ىذا األساس فإف ادلشركع ليس هبدؼ نسعى لتحقيقو كال يعترب كذلك موضوع أك شيء نسعى  

نتيجة لنمو  مستقببل كال ؽلكن اعتباره كذلك كأبسط أك مهنة نطمح شلارستها للحصوؿ عليو
كىذا يعٍت ظلو متواصل - فادلشركع حسب ىذا الباحث يظهر كسَتكرة  .(Charpentier.J  1993)الفرد

 توضيحها كربملها ادلستقبل كاليت ػلب تتحدد من خبللو رلموعة من العبلقات مع- لشخصية الفرد

(Assumer  ) كاالجتماعي يقتضي تدخل اجلانب العقبلين كالعاطفي ، ماٗتحٌ٘يٖب .  
يف تناكذلما ذلذا ادلفهـو على  (Pemartin & Legres 1988) يؤكد الباحثاف دبػػارتاف  كلوجػػراس               

 ادلشركع يتعدل أف يكوف رلرد عملية اختيار «فيشَتاف إُف أف  ضركرة التمييز بُت االختيار ك ادلشركع
الذم ؽلكن أف يكوف عملية تلقائية كآنية غَت مدركسة ك ال تعتمد على  فادلشركع يدمج االختيار.

ك التأثَتات اخلارجية  (العائلة كالزمبلء) كما ؽلكن أف ػلددىا  احمليط. التحليل احلقيقي للوضعيات
. »اليت تلعب دكرا كبَتا يف تكوينها، العكس فإف ادلشركع يتعدل أف يكوف رلرد قرار تلقائي ك آين 

بأنو ليس رلرد رغبة أك قصػد لكونو يتطلب تفكَت كتبصر  (1993)فادلشػركع يتميز كما يشػَت جيػشار
 .  (1995 بوسنة كآخركف) ادلرغػوب كعن الوسائل اليت غلب استغبلذلا إلصلازه عن احلالة احلاضرة كادلستقبل

        



 

 يقـو بتحديد األىداؼ -باعتبار ارغامات الواقع ك ظركفو-ففي إطار بناء ادلشاريع فإف الفرد        
كيف إطار ىذه العملية يكوف الفرد . اليت تبدك لو ضركرية كىذا انطبلقا من ادلواجهة بُت الذات كاحمليط

فادلشركع حسب . كاعيا بأف ربقيق األىداؼ مرىوف بتوفر بعض الظركؼ كبتجاكز بعض ادلراحل
ىذاف الباحثاف ىو سلوؾ نشيط لكونو يستوجب بناء ك تكوين غَت آنياف ،كما يتطلب اكتساب 

 (Pemartin & Legres  1988)  اىََٖخبعض ادلعارؼ كاالذباىات حىت يتمكػن الفرد من ربقيق ىذه
حسب ىذا الرأم فادلشػركع عملية تندرج يف سياؽ التكوين كالبناء مرتبط بنضج الفرد كبتوفر        

فهو يعتػرب رلموعة من ادلراحػل كالعقبات تؤدم إُف ظلو الفرد من . الوسائل ادلعرفية البلزمة إلصلازه
 .    خػبلؿ مواجهة عراقيل احمليػط كصعوباتو، ما يسمح بارتقاء الفرد إُف مستول آخر من النمو ادلهػٍت 

سلسلة من القرارات اليت تؤدم إُف  فيؤكد على أف االختيار ادلهٍت يتكوف عرب( 1951)أما جنػػػزبرج     
 ادلوالية كتؤدم بالفرد إُف توجيو تكبالتاِف فإف القرارات األكُف ربدد القرارا.سَتكرة غَت قابلة لبلرتداد 

كاحملددات اليت  (اىتمامات ك قيم)أكثر كضوح ليصل فيما بعد إُف ادلطابقة بُت احملددات الشخصية 
 . (القدرات الدراسية كادلنافذ كفرص التكػوين )يفرضها كاقػع الفرد

  االطلراط احلر بالرضا«يف تناكلو دلفهـو االختيار إُف أنو  (P. Albau 1982  )يشَت ألبػو  
االقتػصادم  التاـ ك دبعرفة األسباب كباألخذ بعُت االعتػبار إمكانيات الفرد كمعطيات ادلضمػوف

كىذا معناه أف اطلراط  الفرد يف رلاؿ معُت يكوف عن كعي كبكل حرية كدبعرفة  .»كاالجتماعي
األسباب بعيدا كل البعد عن الضغوطات اليت من شأهنا أف تؤثر على قراراتو بل يكوف ىذا ناتج عن 

مطابقة الفرد بُت إمكانياتو اخلاصة ك إرغامات احمليط االجتماعي كاالقتصادم أم ادلطابقة بُت الذات 
  النشاط الواعي الذم نفكر يف «فَتل أف ادلشركع ىو)   (N.Sillamy1980 أما نوربيػر سػبلمي.كاحمليط

ربقيقو كذلك بأخذ بعُت االعتبار ادلاضي كاحلاضر كادلستقبل كالوسائل ادلمكنة لضماف النجاح يف 
   ( .1997 تزركلت.ح ) »ربقيقو 

إُف أف ادلشػركع ىو السَتكرة اليت بواسطتها يسَت الفرد نفسانيا ( R. Ballion) ذلذا يشَت  باليػػوف    
ضركرة ادلطابقة بُت طموحاتو كقدراتو كالفػرص ادلتاحة لو كيسعى يف نفس الوقت إُف الرفع من حظوظ 

  (. Charpentier . In J 1993)النجاح بوضػع اسًتاذبيات مبلئمة



 

على ضركرة التمييز بُت االختيار كادلشركع إذ يشَت إُف أف االختيار   (1993)  يؤكد شاربونيت           
عملية آنية ،قصَتة  ادلدل كقابلة  لبلرتداد  عكس ادلشركع الذم ؽلتد عرب الزمن كيتميز بأنو ال ؽلكن 

فيػرل يف ادلشركع  تأكيػد دلفهػـو ) 1969(أما سوبر .صياغتو هنائيا بل قابل للتغيػَت كالتنقيح كاإلثراء
 (.1997 تزركلت.ح) الذات
 أعيد الًتبوم إُف ادلنحى التشخيصيكر التوجيو من ادلنحى ػ اإلشارة إُف أنو يف ظل تطذبػػدر        

 الذم ختيار ادلهٍتال أف اإُف (  Larcebeau 1978) الرصػػوبوذلذا يشَت.ادلهٍت ختيارالاالنظر يف مفهـو 
تضح ت الزمن شلتدة عرب سَتكرة قعتباراين يتخذ بصفة هنائية قد حلت زللو فكرة آ رلرد قرار يعترب

 ذلذ الغرض إعترب ،(1995 خركفآبوسػنة ك)  كهنائيةمبكرة   مصَت الفرد بصفةا فيود دكف أف يتحدتدرغليا
 . كبنموهج العاـ للفردػيركرة مرتبطة بالنضػ ساالختيار ادلهٍتجنزبػػرج كسوبر 

دلفهـو ؽلكن أف ػلتمل ىذا  اإُف أف ( Charpentier 1993.J )ير شاربػػونيتػػيشللمشركع  تناكلو يف   
: ع معاين كىيػأرب
 اليت من ىنة أك كظيفة ادلستقبل َفالطموح يتعلق ب (:  Projet professionnel )المهني المشــروع-   

. يتم ربقيقو كإصلازه بعد ادلرحلة الدراسية  القوؿ أنو ىو ماؽلكن شأهنا أف توفر كسائل احلياة ك
 أثناء أك أثناء ادلرحلة الدراسية قىو الذم يتم إصلاز (:   Projet  de formation) التكـوينمشــــروع -

ادلرغوب فيها كمستويات   أكادلتبعة كؽلكن أف يتحدد بطبيعة التعليم كادلنافذ الدراسية   فًتة التكوين
. التأىيل

  ادلنظومة الًتبويةيف تداكال ادلصطلح األكثر يعترب (:Projet  d'orientation)  التوجيـــو مشــروع- 
 يكوف ىذا ادلشركع دبثابة علزة كصل بُت مشركع التكوين .ختيار الشعب ادلختلفةاكيتحقق عن طريق 

كيشَت .  القريبادلدل على  األحيافمعظم التوجيو كيكوف يف بإجراءاتيرتبط كما .كادلشركع ادلهٍت 
كما أنو . األسرماحمليطدرسية كتأثَتات َف اربدده النتائجالباحث إُف أف ىذا النوع غالبا ما ىذا 

 التوجيو، مادلعلمُت، التبلميذ، مستشار)يدخل ضمن صبلحيات سلتلف أطراؼ ادلنظومة الًتبوية 
 .( ادلؤسساتءرؤسا

 



 

إذ أكثر مشولية بكونو ىذا النوع يتميز  (:Projet personnel) (الخاص) الشخصي المشـــروع- 
اللذاف  كحاضره الفرد مرتبط دباضي عبارة عن بناء تدرغلي كفو. يتوتنمية ىويتعلق بشخصية الفرد ك

 الذم للذاتجتماعي اليعترب ادلشركع الشخصي مشركع التحقيق ا. للمستقبلليعطي معٌت علا يتجاكز
ؽلكن بل . احلياةؽلكن تسميتو دبشركع  لذلك جتماعياليسمح للفرد باحلصوؿ على مكانة يف النسق ا

.  يف حياتو ادلستقبليةقدكارالفرد كأىاـ ـ ادلتعلقة  دبختلف حصيلة ادلشاريع  ىذا ادلشركععتبارا
    

.  الدينامكي كالتطورم لشخصية الفرداجلانب النظرة احلديثة يف رلاؿ التعلم أكدت على إف   
 نتيجة جملموعة من ادلراحل كنتيجة لسَتكرة سبتد عتبارهافحسب ىذا ادلنظور فإف مشركع التلميذ ؽلكن 

تتغَت حسب السن   قيمتو   إُف أخرل كما أف طبيعة ادلشركع كمرحلةعرب الزمن زبتلف خصائصو من 
 .كمستول النمو

ؽلكن    الشركط الضركرية لتحقيق ادلشركع بُتعلى أنو من( 1993 ) ىذا اإلطار يؤكد شاربػػونيتيف      
 : اإلشارة إُف

.  على التصرؼ يف مستقبلوبقدرتوشعور التلميذ كإؽلانو - 
 أف تكوف نتائج الفرد الضركرم مستقبلو كما أنو من علىعلى التأثَت قدرتو شعور الفرد كإدراؾ  -

 . كالربامج الدراسية التقوًنلصدفة كحتمية لطرؽ اخاضعة ألدائو الشخصي كليست نتيجة 
. ادلشركع نفسو كمستقبلو من الشركط األساسية كذلك لتحقيق ىذا اذباهمسؤكلية الفرد  -
      

 البكالوريا كالنجاح فيو دبثابة مرحلة سبيز ادلشركع متحافالعتبار التحضَت ا ؽلكن سبق شلا نطبلقاا    
      . كمستقبلوق إُف كوف ىذه ادلرحلة جد حساسة لتحديد مصَتباإلضافةالدراسي للتلميذ 

      

 يف مسار التلميذ حامسة باقي ادلراحل األخرل بكوهنا مرحلة على مرحلة التعليم الثانوم تتميز إف    
متحاف ال كادلهنية لكوهنا مرحلة ربضَت الدراسيةطموح التلميذ آماؿ ك اما تعلق عليوإذ غالبا الدراسي 

 كبالتاِف يعترب النجاح يف ىذه .التلميذيف ربديد مشركع ىاـ  بدكره منعطفالبكالوريا الذم يعترب 
تأشَتة  دبثابة بل يعترب النجاح يف ىذه الشهادة .  جديدة مستقبليةفاؽ آلادلرحلة احلامسة مفتاح 

 يطمح إليو مسعىجتماعية ،فهو ال يكتسي أعلية بالغة يف حياة التلميذ الدراسية كالذا جديد دلستقبل



 

 لو باحلصوؿ على مكانة يسمحندماج يف زليط مهٍت الا كل تلميذ راغب يف الدراسة اجلامعية كبالتاِف
 . مشركعو الشخصيبذلك ػلققؿجتماعية  ا

كربضَتا  التكوين ذبسيد دلشركع ىوأف النجاح يف البكالوريا إُف  يف ىذا اإلطار اإلشارةؽلكن        
ؽ ػدبشركع التحقي( 1993 )شاربػػونيت  عنو عرب الذم للمشركع الشخصي  سعياكمشركع ادلهٍت  لل
ين ػيع  أف النجاح يف ىذه ادلرحلة الكما (.Projet de réalisation sociale de soi)ذاتػجتماعي للالا

عتباره رىاف لؤلسرة كادلؤسسة ا من مراحل بناء ادلشركع كإظلا ؽلكن مرحلةفقط صلاح التلميذ يف 
 .  ككػلكمة الًتبويةػ ادلنظكالتعليمية 

  دلشركع ادلؤسسة كادلشركعالساميةالبكالوريا من األىداؼ النجاح يف امتحاف  يعتربيف ىذا ادلنظور    
ىي إال خطوة يف   احلساسة يف حياة التلميذ ماادلرحلةفهذه . التلميذ  دبشركعػداغوجي مركرا  مالب
. الشخصييركرة بناء ادلشركع ػس
    

 إسًتاذبيةىو ( 1993)شاربونيتحسب ( Robert Ballion ) كما يشَت إليو ركبيػػر باليػػوفادلشركعإف    
ركرا ػ ـاألكادؽليةعلى كل ادلستويات فمن مشركع التلميذ إُف مشركع -بل مفركضة -عمل مقًتحة 

 .ةػدبشركع ادلؤسس
 

:  ادلشركعلًتبية  داغػػوجية م بكسيلة  ختياراتالا تربية- 3.1
 ذلا أف هتدؼ إُف بركز ادلشاريع ادلهنية كبناءىا من خبلؿ جعل الفرد يرادق اليت ػ عملية التوجيإف     

 الفردختيار غلب أف تضع يف أكلويات أىدافها تنشيط كإيثارة ظلو لبل ا كليس موضوعللقرار صانعا
كل ػكمن أجل بلوغ ىذا ادلست.ينػ لتنمية سلوكو ادلو الضركريةةػكالعمل على تدعيمو بالوسائل ادلعريف

 Education) ياراتػختال تربية ا البلزمة كمنهاداغوجيةيػ البائل الوسعنستغناء ال لعملية التوجيو االؽلكن

des choix  (.ك ىو من بُت الوسائل  ضمن بيداغوجية ادلشػركع  يدخل ىذا النشاط الًتبوم
     .البيداغػوجية اليت هتدؼ إُف تنشيط النمو ادلهػٍت كالشخصي للفرد

    
بتصميم رلموعة (   D.Pelletier & G.Noiseux ) ك نػػوازككتيػػػيػ بلقاـ  النظرية من أعماذلم نطبلقاا      
 شاربػونيت)  التعلم هتدؼ إُف تنشيط النضج ادلهٍت كتنمية السلوؾ ادلهٍت للفردكضعياتمن 



 

اللية ػستقالدؼ إُف الوصوؿ بالتلميذ إُف اتو للتنشيط ةج نشاطات قابلػـا برشكلفهي على .(1993
. ديد الذاتػ كبالتاِف إُف تحالقراراتيف أخذ 

إُف  أف سلتلف ىذه الطرؽ صممت دلساعدة القائم بالتوجيو ( 1988) يشػػَت دبارتاف كلوجػراس       
 . على إغلاد أحسن الصيغ للتدخل مع التبلميػػذ

 برنامج تربوم يسمح للمشاركُت فيو «فيعرؼ ىذا ادلفهـو على أنو  (1995 )   أما الباحث بوسنػػة
  ك معارفهػم  ك األدكات ادلعرفية البلزمة للتعبَت باختياراتـبتطوير استعداداتو

  .»مهنية مناسبة كالتخطيط  ذلا
   

ىو الوصوؿ بالتلميذ إُف اكتساب القدرة ( 1993 )إف اذلدؼ العاـ ذلذا الربنامج حسب شاربػونػيت   
على االندماج يف القرارات كالتسجيل يف ادلنظػور الزمٍت،ذلذا الغػرض فإف الوضعيات الًتبوية غلب أف 

 :هتدؼ إُف
 التكوين، تنظيم عاَف الشغل، التقوًن الذايت صحوؿ احلرؼ كادلهػن، فر)اكتساب ادلعرفة     - 

 .(.....للكفاءات، االىتمامات
تعلم االستعبلـ الذايت،كيفية االندماج يف ادلستقبل،توطيد العبلقات مع )اكتساب طػرؽ العمػل-      

 .(اآلخرين،  التفكَت دبعناه التطػورم
    .اكتساب االذباىات     - 

 

    ذلذا  فإف العمليات الًتبوية اليت هتدؼ إُف بناء ادلشػركع غلب أف تكوف حسب نفس الباحث  
عمليات متنػوعة تطبػق بطريقة شليػزة تبعا للوضعية اخلاصة بكل فرد لتنتهي إُف عملية تربػوية فردية 

فعلى ىذا األساس فإف ىذا الربنامػج غلب أف يراعي حاجيات كل فرد كمستول النضج . كمشخصنة
 : ادلهػٍت لديو إذ يهدؼ إُف مساعدة الفرد على 

 . التعلم على معرفة الذات  - 
 .     التعلم على اكتػشاؼ احمليط ادلدرسي ك ادلهػٍت كفهمو من أجل إصلاز ادلشاريع  - 

 . جعل التصورات أكثر موضػوعية ك كاقعيػة - 

   فإف برنامج تربية االختيارات(Pelletier & al ) أما بالنسبة لبيلػػويت كآخػركف



 

    من خبلؿ سلتلف الطرؽ اليت  يعتمدىا  يعمل على تقدًن منطػق بيداغػوجي لتوجيو التبلميذ  
 :كيسعى إُف ربقيػق  األىداؼ التالية

 .  إثارة التفكَت يف ادلشاريع انطبلقا من تناكؿ سلتلف ادلهن ك مسارات أصحػاهبا– 

ادلوجودة بُت ادلعرفة   للمهن ك تدارؾ االختػبلفات( النمطية )القضاء على التصورات البسيطة  - 
 .النسبية للمهنة ك بُت الفكػرة التلقائية اليت نكوهنا عن ىذه ادلهنػة 

التوعية دبختلف األحداث ك التجارب ك االختيارات ك الفرص السلبية ك اإلغلابية اليت تلعب دكر - 
 . يف اإلدماج ك ربديد ادلشاريػع ادلستقبلية

للمهػن إُف حالة  االنتقاؿ من حالة غياب ادلشركع أك من مشركع مبٍت على التصػورات النمطية- 
 .التفكَت تسمح بفهم ادلهن ك ربليلػػها ك ترمجتػها إُف مهاـ

 In catalogue)التوعية دبختلف األبعاد اليت ال غلب إعلاذلا لوضع إسًتاتيجية التوجيو ك اإلدماج  -

EAP.) 

 

فإف التناكؿ الًتبوم للتوجيو غلد جذكره يف األطػر النظرية اليت جاءت ( 1993)     حسب شاربػونيت 
ربت عنواف تنشيط النمو ادلهػٍت  ) (D.Pelletier & G.Noiseux et C.Bujold 1974بعد أعماؿ 
 Activation du développement )      كالشخصي 

 vocationel et personnel (يستند ىذا التناكؿ حسب . بربامػج تربية االختياراتدكاليت عرفت فيما بع 
 :منهاك ) bases conceptuelles (نفس الباحث على رلموعة من األسس النظرية

ؽلكن القوؿ أنو يستند على مبدأ النمو ادلهٍت فهو نظرية عملية للنمو  :األساس النظػرم األكؿ   -
 Pas (d’immanence)فبالنسبة ألصحاب ىذا التناكؿ فالرغبػة ادلهنية ال زبضػع حلتمية طبيعيػة.ادلهٍت 

du désir professionnel كادلشركع ادلهٍت ال ؽلكن اعتباره ىبػة طبيعية يلد هبا الفرد كإظلا قابل لئلظلاء
 -الذين يستندكف على أعماؿ سػػوبر-ففي تطرقهم ذلذا ادلفهػـو فإف أصحاب ىذا التناكؿ .كالتطور 

 يؤكدكف على الصيغة التطػورية للمشركع 

 كما أف االختيار ادلهػٍت ؽلر دبراحل سلتلفة إذ أف كل مرحلة تقتضي . الذم ىو قابل للًتبية

 

اكتساب قدرات كسَتكرات معرفية معينة بإمكاف الفػرد أف يتحكم فيها بفضػل عملية تربوية كىي 
 .تنشيط النضج ادلهػػٍت



 

تْبٗه فهودبثابة (ADVP) أما األساس النظػرم الثاين لربنامج تنشيط النمو ادلهٍت كالشخصي       

كحسػب .موضوع االختيار تربوم يركز اىتمامو حوؿ الفرد باعتبار ىذا األخَت صانع االختيار كليس
فمصطلح التجربة يف ىذا ادلنظور ػلتل . ىذا التناكؿ فإف ظلو األفراد يكػوف عرب ذبارهبم الشخصية

 Pédagogie ) »التجاربية«مكانة أساسية إذ من شأنو أف يػؤدم إُف ما ؽلكن تسميتو بالبيػداغوجية

«expérientielles » ). كىذا معناه البيداغػوجية اليت تعمل على توفػَت التجارب اليت من خػبلذلا يتعرؼ
كال يكفي أف يعيػش .الفرد على نفسو كجدانيا كمعػرفيا،كما يتمكن ىذا األخػَت من اكتشاؼ عادلػػو

كىكذا فإف تنشيط النمو ادلهٍت .الفرد سلتلف التجارب إف َف يعاجلها كإف َف يدرؾ معانيها كقبوذلا
للفرد ىو توفَت الشركط ادلناسبة لتمكُت ىذا األخَت من أف يعيش كيعاًف ىذه التجارب كالعمل على 

 . إدماجها
( Guichard1987،1988)اقًتحها  ىناؾ عدة طرؽ تستعمل حاليا يف إطار تربية االختيارات كمنها اليت

   :كاليت صلدىا ربت التسميات التالية 
     

  : اكتشاف النشاطات المهنية و المشاريع الشخصية-

( D.A.P.P: Découverte des Activités Professionnelles et  Projets   Personnels) 

  موجهة أساسا للتبلميذ الذين يأملػوف متابعة الدراسة يف 1987   إف ىذه الطريقة  اليت صممت سنة 
 1988أما الطػرؽ األخرل فلقػد مت اقًتاحها  سنة . التخصصات الطويلة ادلدل كمنافذىا القصَتة ادلدل

 : ربت التسميات التالية 
 اكتشاف النشاطات المهنيـة و المشاريع الشخصيـة  و اإلدمــاج-

(D.A.P.P.I:Découverte des Activités Professionnelles ;Projets Personnels et Insertion) 

 .اكتشاف النشاطات المهنية و المشاريع الشخصية ،التعليم التقني والتكنولوجيات الحديثة -

(D.A.P.P.T:  Découverte des Activités Professionnelles Projets Personnels ; enseignement technique et 

nouvelles technologies )  

 :على ثبلث مبادئ رئيسيػة كىي (1993)      تعتمػد ىذه الطرؽ حسب شاربونتػػػي

 .االرتكػاز حوؿ الوضعيػة األكلية للتلميذ كعلى تصوراتو ادلهنيػة التلقائيػة   - 

 اليت ترغمو على القضاء  ( Dissonance cognitive )كضػع التلميذ يف حالة البلتطابق ادلعريف -     
 .على تصػوراتو األكلية



 

للوصوؿ بو إُف إدراؾ (معلومات كنشاطات مهنيػة )تشغيػل التلميذ على كضعيات ملموسة      -
كهتدؼ . ادلهارات ك التجػربة كالتكوين كاذلػواية يف نشاط مهٍت معُتك العبلقات ادلوجودة بُت ادلعارؼ

 كأكثر كاقعيػة (الوضوح كالتمييز )ىذه الطرؽ إُف توسيع رلاؿ التصػورات كجعلها أكثر دقة 
  .موضػوعيةك

 .اإلعـالم كسـيرورة تربـوية لعملية التوجيــو-2
 .كنشاط بيداغــوجي لتربية المشــروعاإلعـــالم   -1.2

 غالبا ما توظف اليتالصفات األساسية اليت تتميز هبا اجملتمعات احلديثة بُت يعترب اإلعبلـ من      
 يف موازين لسلطة الرابعةا  احتل مكانةؾ، لذؿ سلتلفةأغراض كمصاٌفكسبلح لتحقيق ىذا العنصر 

باستغبلؿ حرب إعبلمية إال  األساس ىي يف ما عبارة احلرب النفسية اليت تًتاكج فكثَتا ما .القول
 سياسية، )تل الصدارة يف سلتلف ادليادين تح لقد أصبحت ىذه الوسيلة.  ادلختلفة اإلعبلـكسائل

د ا األفريف حياةأعلية من العنصر نظرا دلا يكتسي ىذا (قتصادية كثقافية أك تربوية اجتماعية، ا
لقد أصبح احلفاظ على توازف الفرد بل حىت على كيانو مرىونا بضركرة التعامل كالتكيف  .اتاجملتمعك

 يف ىذا ( Alfred Sauvy )د مرػحيث يقوؿ ألفكضعيات كرىانات مع ما تفرضو ىذه الوسائل من 
  »إعبلمو تكمن يف  حريػة الفػرد «السبيل

(Etre  libre  aujourd’hui, c’est être informé) 

 عليها صلاح يبٌت األساسية اليت من الدعائماإلعبلـ فلقد أصبح أما يف ميداف الًتبية كالتعليم      
 اليت تنمي الوسائلكتساب رلموعة من ادلعارؼ كاالتوجيو ادلدرسي كادلهٍت، حيث ؽلكن التلميذ من 

. بنػاء مشركعػوؿ قرارات سليمة ازباذقدراتو كمهاراتو كتساعده على 
ألنو أصبح ادلفهـو ديد ىذا إُف تح التطرؽ أكاليبدك لنا من الضركرم  : مصطلـح اإلعـالم- 1.1.2    
 األبعاد ك جانب يف بعض األحياف كخاصة من ةتناقضـكدبحتويات جد متباينة  التداكؿ ك كثَت

  . ادلسندة إليواألىداؼ
عبلـ عملية ديناميكية كتفاعل نشيط بُت الفرد إل اأفإُف  (  1973G. Fabre) ابر ػؼيشَت الباحث       
غالبا  إذالتوثيق كاإلعبلـ  كظائف  الفصل بُت كظائف التوجيو كمن يعترب أنو ؽلكن ىناؾ ك. قػكزليط
 ) ركفػػيبذلذا يؤكد  . الواقع ال يعكس ذلك لكنثانوية يف ميداف التوجيو ظائفك  ىذه األخَتةتعترب



 

H.Pieron )ػو ادلدرسي بأف اإلعبلـ ىو اجلانب الًتبوم دلهمة مستشار التوجي أحد مؤسسي التوجيو
(J.Delay 1973.)  

اإلعبلـ يعتمد  فإف تناكذلما دلصطلح (Pemartin & Legres  1988) أما بالنسبة لبمارتاف كلوجػػراس    
  :على مخس  مبادئ 

 .اإلعبلـ بكونو ؼلتلف عن التوثيق-  
 .اإلعبلـ كسيلة كليس غاية يف حد ذاهتا - 
  .اإلعبلـ كسَتكرة تربوية - 
     .اإلعبلـ كمحتوم متنوع  -

   . اإلعبلـ كوظيفة إدماجية -
       

 اإلعبلمية      انطبلقا من ىذا الطرح كسعيا  لتحقيق األىداؼ ادلنشودة غلب أف تندرج النشاطات

 . احملتول اإلعبلمي تنشيط كتقدًن الًتبوية يف رلموعة من الوسائلتفًتض يف إطار بيداغوجية نشيطة  
كسَتكرة تربوية كليس غاية يف حد ذاهتا كىذا ألف اذلدؼ من ذلك ىو  كبالتاِف غلب اعتبار اإلعبلـ

 .التعبَت دبشاريع اإلدماج ادلهٍت كاالجتماعي
         

كسَتكرة تربوية  -     إف مستول التعبَت بادلشاريع ال ؽلكن أف يصل إليو الفرد إذ َف يهدؼ اإلعبلـ 
بالتاِف فاإلعبلـ الذم . إُف النمو ادلهػٍت  كالشخصي للفرد-  تستند على كضعيات تعلمية متنوعة

يراعي  الشركط الضركرية لنمو الفرد من شأنو أف يساىم يف إعداد ىذا األخَت على كضع 
ادلتدخلة يف ذلك   (الذات كاحمليط )اإلسًتاذبيات اخلاصة بنموه ادلهٍت كعلى ربليل أىم العناصر

 .السيما القدرة على فهم سلتلف التجارب كإدماجها
        
 اإلعبلـ كمجموعة من إُف أنو يعتربS.Chamboulant & M.Gilly 1970 ) (يشَت مشبػػػولوف كجيػلي      

: الوسائل اليت تسمح للفرد من ربديد نفسو كتعريفها كؽلكن أف يغطي ثبلثة جوانب أساسية 
. إعبلـ الفرد عن نفسو-
. اإلعبلـ من أجل تكوين ادلشركع أك أخذ القرار-



 

 .ؿاإلعػبلـ حوؿ احمليط اخلارجي الػذم ؽلكن أف ػلفز الفرد فػي ادلستقب-
على أنو من الضركرم أف ػلتول اإلعبلـ على (1988)يؤكػد دبارتاف كلوجػراس         ذلذا الغرض

عنصر التحفيز غلعل الفرد يعًتؼ بأعلية بناء ادلشاريع ادلهنية كالشخصية كاألخذ بعُت االعتبار توجيهو 
تبدك غَت  كافية   (Drévillon 1966 )يشَت  إليو دريفيػوف فقدرة الفرد على توجيو الذات كما .

       .(Pemartin &  Legres 1988)لوحدىا إف َف تربز  إرادة  الفرد يف ذلك 
      

     تكمن إذا فعالية اإلعبلـ يف ربفيز الفرد كإثارة اىتمامو بالتوجيو الذايت اعتمادا على رغبتو 
فعلى ادلتدخل يف ىذا اجملاؿ العمل على توفَت كمراعاة ىذه الشركط  . الشخصية ك إرادتو يف ذلك 

ذلذا يشَت دبػارتاف كلوجػراس .فالغاية من ذلك ىو الوصوؿ بالفرد إُف التعبػَت دبشاريع منبثقة عن ذاتو 
 كسيلة تعبَت لشخصية ادلستشَت « لكوهنا »أف اإلعػبلـ عملية نفسيػة حبثة «إُف ( 1988)

(Consultant) بفضل مشاريع مهنية كاضحة يكوف يف إطارىا الفرد العامل الرئيسي يدرؾ معٌت ىذه 
 بالتوجيو الذايت -ادلدل القريب كالبعيد   على-فاذلدؼ إذا ىو السماح للفرد . ادلشاريع بالنسبة لو

سواء تعلق األمر باالختيارات الدراسية أك احلرؼ أك ) Auto– Orientation réfléchie)ادلفكر فيو
  .     »النشاطات االجتماعية

يف ىذا ادلنظور فبل ؽلكن اعتبار اإلعبلـ غاية يف حد ذاهتا بل عملية تعلمية تتكوف من خبلذلا        
سلوكات الفرد ادلهنيػػة كما تقتضيو من ميكانزمات التكيف مع الوضعيات اجلديدة اليت تواجو الفرد يف 

يشَت إُف أف اإلعبلـ ليس غاية يف حد  (Hollis 1969) ما جعل ىػوليػس. حبثو عن احللوؿ ادلناسبة  
 1988)ذاهتا بل الوسيلة اليت تسمح للفرد فيما بعد بالتحكم يف بعض ادلواقف كالقياـ ببعػض اإلصلازات

Pemartin &  Legres). 
       

ىذا الرأم  يشاطر. فيعتبػركف اإلعبلـ تربيػة يف حد ذاهتا) 1970 (      أما سيمػوف شومبولػوف ك آخركف
االذباه احلديث يف التوجيو كما تناكلو ادلنحى الًتبوم كالذم غلب أف يطغى على تدخبلت العاملُت 

فاألطر النظرية احلديثة يف ميداف التوجيو تعترب اإلعبلـ ذلك النشاط البيداغوجي . يف ىذا ادليداف
يف تناكذلما  (Pemartin & Legres  1988) يف ىذا السياؽ يؤكد بيمػارتاف كلوجػػراس. لسَتكرة  التوجيو 

تتطابق مع توضيح  مع بركز اذباىات جديدة كما لئلعبلـ كسَتكرة تربوية على أف ىذه الًتبية تتطابق



 

االىتمامات ك القيم ك كذا مع ظهور اجملهودات اليت تربط ىذه األخَتة باخلصائص ادلهنية  كالقدرات
العمليات اإلعبلمية ادلبلئمة ىي اليت  (( Développementكبعبارة أخرل فإف تطوير . كاالجتماعية للفرد 

كما أف اإلعبلـ ؼلتلف عن التوثيق كيتعدل أف يكوف رلرد . تسمح للفرد بالتعبَت بادلشاريع احلقيقية 
ؽلكن القوؿ أف التوثيق يتطابق مع ) 1988(نفس الباحثاف  فحسب.توفَت كتوزيع الوثائق اإلعبلمية

ادلعارؼ أما اإلعبلـ فيتطابق مع ادلعارؼ الضركرية للفرد كاليت تعطي لو معٌت للتصور الذم يكونو عن 
فيمكن إذا أف نكوف أكثر توثيقا كلكن أقل إعبلما إذا ما كنا أماـ . ذاتو كقوة للمشركع الذم يصوغو 

 . معارؼ متعددة دكف أف تكوف ذلا عبلقة بالذات
        

يشَت إُف أف اإلعبلـ يتميز أك ؼلتلف عن التوثيق يف اختياره  (Larcebeau 1954)     ماجعل الرصػػوبو
مسبقا للجمهور الذم نستهدفو كيف طريقة تقدًن ىذه ادلعلومات اليت تكوف منظمة  بطريقة ذبعلها 

 . ( S.Chamboulant & M.Gilly Op Cit (مفيدة ك قابلة لبلستيعاب
       

     تربز ىنا ضركرة تكييف احملتول اإلعبلمي دلستويات األفراد كحاجياهتم كيتعلق األمر جبعلو إعبلما 
 ينطلق من مستويات الفهم كمن مستويات نضح ادلشاريع (  Personalisée) Information مشخصنا

  فمن دكر اإلعبلـ أف يستجيب لتساؤالت الفرد. كحاجيات اجلمهور ادلستهدؼ لغرض االستجابة ذلا
 كمطبوعات مستندات)الوثائق اإلعبلمية تقدًن ب غلب االكتفاء فبل كلذاظلط احلياة الذم ينتظره عن 

     .توضيح آفاؽ الفرد كربديدىا غلب أف تكوف يف إمكانية ىذه ادلستندات إظلا، ك(...إٍفكأفبلـ 
      

ك إظلا غلب أف  ادلهم  ىوليس حجم ادلعلومات كادلعارؼأنو  إُف   (Fabre 1973 )   ذلذا يشَت فابػػر
كأف توفر كذلك ذلذا الفرد . مشركع الفرد كتصوراتو تكوف ىذه ادلعارؼ قادرة على تأسيس ك توضيح

كما يشَت -فيجب . إمكانية استغبلذلا يف تكوين تصوراتو ادلهنية بعبلقتها مع صورة ك مفهـو الذات 
،تربية  (جانب التوثيق )أف يكوف اإلعبلـ زلتول موضوعي من ادلعارؼ - (J.Delay   1973)إليو 

معرفة لؤلسس النفسية اليت ربتاج  ك النتائج احملققة كبيداغوجية للفعالية ادلرغوبة ك لؤلىداؼ ادلنشودة
  .إليها
يف نفس السياؽ أنو ال تكمن الغاية يف مجع ادلعلومات (  Thompson 1964)  يؤكد  طومبسػوف     
كلنظاـ قيمو ( informations rapportées à soi ) أف تكوف ىذه األخَتة موافقة لذات الفرد كإظلا



 

  باحمليط اخلارجي كقر للمطالع إمكانية ربط حاجاتو كقيمػعبلـ إال إذا كؼال جدكل لئلؼ. كشخصيتو
 عػاَف الفرد كعاَف اللتقاء( O’hara& Tiedman  1963) (agent catalytique)عامل حفاز إال إذا كاف

 .( Pemartin &  Legres  1988 )طػاحملي
كاحد كإظلا غلب أف  على جانبيف تدخلو عبلـ اإل الضركرم أف ال يقتصر فيبدك أنو ـ         

(  Chamboulant)  كما يشَت إليو شػومبولػوفألف اذلدؼ األساسي لئلعبلـ .يتعدل ذلك
 ،جتماعيةال ىو التلقُت التدرغلي كادلستمر ربضَتا للحياة اإظلا ىو التوثيق كليس ) (1970كآخركف

إسًتاتيجية ظلوه  تكوين « من خبلؿ ىذه العملية إُف الوصوؿ بالفرد إُف سعىف .فاإلعبلـ ىو تربيػة
 Pemartin )        »جتماعيالير اػكبات السػصعكذا  قدراتو كعنرين ػخآل نظرة ااخلاص ك رأيو  بإدماج 

& Legres OP Cit). هبذا ػلقق اإلعبلـ إحدل كظائفو األساسية أال كىي الوظيفة اإلدماجية.           
      

 الفعلي  باإلدراؾ       قد يسَت ىذا ادلبػدأ يف اذباه توطيد الواقعية كادلوضػوعية يف إدراؾ الفردلقػدراتو
ختيارات  نتيجة لذلك تكوف ا.تية من احمليط كعراقيلو كزلاكلة ذباكزىا بإغلاد أفضل احللوؿآلحلدكد اؿ

  رص ادلتاحة أماموػدكده كالفػبُت إمكانياتو كح حصيلة  ادلطابقة الفرد
  »طاحمليػكاجهة مع ػـ ىناؾ   أف تكوف  نضح شخصي دكف كف ىناؾػيكأف   ؽلكنال «إذ أنو 

) .(Pemartin & Legres OP Cit كضع نفسو يف إُف  تؤدم بالفردغلب على عملية اإلعبلـ أف  فلذا
كيف نفس الوقت فإف أحسن  . ما يوفر فرص جديدة دلعرفة الذاتعليودكف الذم كاف آخر سياؽ 
أخرل يستجيب ذلا الفرد بالبحث ادلستمر الت ؤ تساإثارةف ـبدكرىا   سبكن كللمحيطلذاتؿمعرفة 

 .عن ادلعلومات

        

 التوجيو كاإلعبلـ أفإُف « (1988) حسب دبػارتاف كلوجراس (Drévillon  1972)كفػ دريفي    ذلذا يشَت
 ع كاخلياؿػ إلدماج الواؽة فرصكما تكوف. يصبحاف إذا فرصة لتحديد كتعريف الذات كلو مؤقتا

(Réalités et Fantasmes )أكثريربزىذا ما ؼ. »ردػػكالقدرات كادلشاريع كرغبات احمليط كأذكاؽ الف 
  .الـػلعملية اإلع (Fonction Intégratrice )اجيةدـ اإلالوظيفة

حدكد كعراقيل إف ادلبػػدأ الذم تستند إليو ىذه الفكرة ىو ضركرة الوصوؿ بالفرد  إُف مواجهة         
الناذبة عن الصراع ك التناقض ؼلضع الفرد حلالة على أساس ذلكاحمليط ككل ادلقاكمات الصادرة منو 



 

يعترباف أف حل مشكلة التوجيو ( 1988)ما جعل دبػػارتاف كلوجػػراس. تناقض عاَف الذات كعاَف احمليط
البنية  كحات الفرد كمتطلباتػ كسلوكات حلل الصراعات بُت طمإدراكهاع غلب ػادلشارمأكصياغة 

دة ػىو مساع (Counseling)اإلرشاد دؼػاإلعبلـ كو ىدؼفإف  (Hollis )حسبذلذا  ؼ.ةػجتماعيالا
فمن بُت ادلهاـ األساسية لئلعبلـ  (.Pemartin Op Cit)ىػمحمليطكألنفسهم على التفتح أكثػػر  األفراد

قاء الذات كاحمليط عرب سياؽ أخذ التػلث على  «ىي أف)1988 (كما يوضحو  دبارتػاف كلوجػػراس
 ارات كيف نفس الوقت غلب على الشخص أف ػلقق حصيلة حاجاتو كموارده الشخصية من جهةرالق

 .»كإرغامات احمليط االجتماعي كاالقتصادم من جهة أخرل
 

ربقيقها ال ؽلكن  أىدافا  ادلهنية كالتحديد الذايت للفردشاريع اَف تأسيس كبناء     يتضح من ىذا أف
 يعتػرب سلوؾ ؿ الطموحات اخلياليةػربل محكما أف الوصوؿ إُف أخذ قرارات كاقعية ؿ ، ػزؿ عن احمليطدبع

 )خركفآركنر كػ بماجعل . مهػٍت ال ؽلكن بلوغو إال من خبلؿ ادلواجهة بُت عاَف الذات كعاَف احمليط

1967Bruner & al )براتػػالفرد بادلك ثقافية اليت تزكداؿيركرة ػساؿ  يشَتكف إُف أف اإلعبلـ ىي( 
Amplificateurs)  التدرغلي للذات   التحقيقللوصوؿ إُف]...[رات ادلعرفية اإلنسانيةداليت تضخم الق

 (.Pemartin Op Cit) عرب غزك مستمرللمحيط (األنا)
     مـاذا يمكــن أن يغطــي مصطلــح اإلعـالم ؟- 2.1.2

  يتعلقاألمرأف  حيث يشَت إُف( Reuchlin)إف ىذا السؤاؿ غليب عليو مػوريس رككبلف        
 على أهنم (القريب كليس فقط الذين سوؼ يغادركف ادلدرسة يف ادلستقبل)التبلميذ بتحسيس كل 

 كأف ادػمعق(جتماعيا ا كيا،سياساقتصادما)ندماج يف عاَف الاعلى ادلرحلة الدراسية  بعدمقبلُت 
 ـاقاَف مندؼ ػ الوكبالتاِف فالسعي كراء ىذا (.J.Delay 1973) ايرػ كمثا ضركرمارػالعاَف أـ كتشاؼ ىذاا

فمحتول ىذا األخَت غلب أف يكوف متنوعا ال ينحصر يف تدخلو على  .الـػقائم باإلعلل األساسية
اجلانب الدراسي فقط كما ىو احلاؿ يف كاقعنا الذم الزاؿ اإلعبلـ فيو يفتقد يف مضمونو كيف أشكالو 

فالنتائج اليت توصلت إليها الدراسة ادليدانية اليت أجراىا بوسنة كآخػركف .ككسائلو لبعده البيػداغوجي
على نظاـ التوجيو يف اجلزائر (  CERPEQ )الدراسات كالبحوث حوؿ ادلهن كالكفاءات مع مركز (1993)

 :تؤكد على النقائص التالية 
 .زلتول اإلعبلـ  التناقض يف     - 



 

االكتظاظ يف تقدًن ادلعلومات الذم يزيد من صعوبة استعماذلا ك معاجلتها حيث أف التلميذ      - 
 . من ادلعلومات يصعب عليو اختيار ادلعلومات ادلفيدة لو(Flot) غلد نفسو أماـ حجم

 .    احملتول الغامض ك ادللتبس للمعلومات    - 
     

   يبدك إذا من الضركرم العمل على إثراء اإلعبلـ يف مضمونو كيف أشكالو للخركج بو من كاقعو 
البيداغوجي إذا ما كانت الغاية من رلالو احلاِف الذم غلعل منو توزيعا عشوائيا للوثائق كادلعلومات إُف 

 . ذلك ىي تنشيط النمػو ادلهٍت للفرد ك تربية مشاريػعو
       

عن  النمطية الذم يؤثر على التصورات ادلهنية للشباب لتغيَت نظرهتم اإلعبلـ اذلادؼ ىو    إف 
كخاصة عندما يصبح اإلعبلـ حسب . التخصصات كادلهن  كبالتاِف توسيػع  رلاؿ ادلمكنات لديهػم

 )كىذا ادلخطط الذم يعترب حبث عن القيػم.كسيلة للتكوين سلطط حياة(1988 )كلوجػراس دبػارتاف 
Piaget et Inhelder 1955)   ىو الذم يضع بعض األىداؼ ك ادلثػل العليا فوؽ األخرل كما ؼلضع
 .ىذه القيم لغايات دائمة

       

كوف ت اإلعبلـ ؽلكن أففيشَتكف إُف أف زلتويات  (1970)خركفآكف شومبولوف كػبالنسبة لسيمأما    
 : كىي طبيعة متنوعة كؽلكن كصفها يف أربعة فئاتذات

 . الشهاداتك الساعات ك الربامج: تول ادلدرسي ادلح- 

 . األخطارك الًتقية ك ظركؼ العمل ك الصفات ادلطلوبة كالنشاطات  زلتول: كل ادلهٍت ػاحملت -

 .  احلاجاتالركاتب ك كقطاع النشاط : ادم ػقتصالكل اػاحملت -

 . اذلواياتكالدكر كظلط احلياة : اعي ػجتمالكل اػاحملت -
التعبَت  ألف«فبالنظر إُف األىداؼ ادلنشػودة فبل غلب أف يتخلى اإلعبلـ عن بعده البيداغوجي       

 كاحمليط كادلهٍت  احمليط ادلدرسياستنادا إُفال يتم تكوينو من العدـ كلكنو يتكوف  بادلشاريع 
باالضافة إُف . قػات كيف متطلباتو كإرغاـ تسيػَتهق كأظلاطػ الذم غلب فهمو كإدراكو يف بنيتاالجتماعي

 بعيدا عن احمليط الذم تعػرب فيو ىذه (كأىداؼ احلياة) األىداؼ ادلهنيةىذا ال ؽلكن التفكَت يف بعض 
األىداؼ،كما أف االندماج االجتماعي ال ؽلكن أف يكوف دكف أف تتوفر لدل الفرد أدىن ادلعطيات 

  .(Pemartin Op Cit  ) »عن ىذا احمليط



 

حمليطو كإدراكو يف صورتو الفرد باكتشاؼ  مرتبطبصورة موضوعية بادلشاريع التعبَت      يتضح أف 
كما أف التعبَت بادلشاريع مرتبط بقدرة الفرد على  .الواقعية بعيدا عن التصورات التبسيطية كالنمطية

يره ػمصمساره ك الفرد ضركرم حىت يقرر ػج نضيعترب ىذا مستول  ك بتجاربو اخلاصةالصورةإدماج ىذه 
.  بنفسو

 

 ؽلكن أف يؤدم إُف الليونةاحمليط نفتاح حوؿ الاإُف (1988)    يف ىذا السياؽ يشَت دبارتاف كلوجراس 
 . فرصة للتعبَت دبقاصد جديدة بدكرهكوفم يستوعبو الفرد من جديدكادلركنة يف السلوؾ ككل ما 

 Champs de) ختيارالجاؿ ا مب(Matalon 1974) كفػ ماطاؿيشَت إليوببناء ما  مسحىو الذم ماإلعبلـ ؼ

Choix)].....[ دبجرد أف الفرد قرر ذلك ، كإظلا عملية مستمرة  إف تكوين ىذا اجملاؿ ال يعترب حدثا آنيا
  .].....[كشلتػدة عرب الزمن 

 
رغبات ؿستجابة ال ال علةقادرإف ىذا اجملاؿ ال يتكوف إال إذا كاف اإلعبلـ عملية تربوية       

فهذه ادلعرفة الكافية «. ادلستشػَتين كإال إذا ساعلت ىذه العملية يف توضيػح صورة الذات كربػديدىا
كما أف .بالنسبة لو للذات ىي اليت تسمح للفرد ببناء رلاؿ ادلشاريع ادلهنية كاالجتماعية ذات معٌت

) ( غَت مهمة )تكوف من معلومات حياديةمال غلب أف  ( Matalon )رلاؿ االختيار الذم يشَت إليو
Indifférentes  )الفرداتخلصوصي حدد إال بالنسبةيت ال  االختيارات كادلشاريعاؿمج ألف « (. Pemartin 

Op Cit.) 
  بادلشاريع ال ؽلكن أف يكوف إذ َف يوفر مستشار إُف أف التعبَت (  1994 )يشَت بوسنػػة كآخركف ذلذا    

 .كمكيفة حلاجيات سلتلف مراحل ظلػو التلميذ( Aide appropriée )التوجيو مساعدة خاصة
يف   أمر أساسيؿػ كعاَف الشغاالجتماعي احمليط التبلميذ بضركرة فهم كإدراؾربسيس         إف 

بالنسبة للطفل ادلفرطة الرعاية كاحلماية بسبيز م اَفيط ادلدرسادلحتقاؿ من الف ااختياراهتم ادلستقبلية ألف
عاَف بأف ) 1988(ذلذا يوضح دبػػارتاف كلوجػراس. بالسهولة التامة إُف عاَف يتميز بالصراع كالتعقيد ال يتم

جتماعية الفمعٌت النشاطات كمنفعتها ا، الشغل ال غلب أف يدرؾ بطريقة مثالية كال بطريقة سلبية
 اليتكالصعوبات   اإلرغاماتك راألخطاك بالنسبة للمكفآت كما ىو األمر .غلب أف تفهم بوضوح

 . على الفرد أف يدرؾ حقيقتهاغلب

       



 

( G.Fabre )رػػ من طرؼ مستشار التوجيو ؽلكن أف سبارس حسب فابىمإف ربضَت التبلميذ كإعداد    
 . كعلا احملػور النفسي كاحملػور السوسيومهػٍت كاالقتصػادمتبعا حملورين أساسيُت

 ظلوه الداخليعن الذم غلب أف يوفر للتلميذ كل ادلعطيات اليت ينتظرىا  : يـور النفسـالمح-1      
ارات الشخصية أثناء بختاىتمامات كالختبارات القدرات كالبحث عن اا بواسطة كيكوف ذلك

تتمثل دقة  ك ختصاص ا أكثر مهمة أخرلكىناؾ . القائم بالتوجيوادلقاببلت اليت غلريها التلميذ مع 
 . ( Delay Op Cit )كقاية  عبلج سلتلف أنواع الرسوب كما ربتاج إليو من تشخيص كيف

 :كف على مستويُتػأعلية ىذا اجلانب تكأف إذا  نبلحظ
 ، ككاقعيةموضوعيةخذ قرارات ألعامل مهم كضركرم معرفة الفرد لذاتو تعترب  : هـرد لذاتـة الفـمعرف-

 كفرص صلاحو كخاصة أف من قكاستعداداتمسح للفرد بإدراؾ إمكانياتو ت معرفة الذات كىذا ألف
       .ختياراتوا ىو تصحيح بعض التصورات اليت يكوهنا الفرد عن ذاتو ك للموجواألىداؼ األساسية

ستناد الضركرة اعلى (1988)دبػػارتاف كلوجػراس  حسب (  Noiseaux 1974) نوازك ذلذا الغرض يؤكد     
كالقيم كادلهارات  ىتماماتالاك نشغاالت الشخصيةالعتبار االاألخذ بعُت اك  صورة الذاتإُف
(  1957)رػ بالشخص إُف بناء ما مساه سوبنصػلبتفضيل التقدـ الشخصي كادلهٍت كما أنو  .ادلؤىبلتك

كافيةعن الذات ال ؽلكن أف تؤدم اؿاطئة كغَت اٍفعرفة إف اَفؼ بالتاِف .دبصطلح الذات الواقعي كادلبلئم
 .متػوافقةختيارات غَت اإال إُف مشاريع ك

 

 حىت تكوف عملية :معرفة الموجو أو المرشد للملمح النفسي والدراسي للتلميذ
غلب أف  متوافقة التلميذ يف ربضَت مشركعو كبناء سلطط حياتو عملية ( Accompagnement)مصاحبة
 :اإلعبلـ حوؿ جانبُت يتمحور

  .                            إعبلـ الطفل حوؿ ذاتو- 

. ادلسًتشدإعبلـ ادلرشد حوؿ     - 
 

             : جانبُت حسب فابػػر فإف ىذا احملور يتضمن :اديــقتصالومهني واــور السوسيــالمح-2



 

ادلعلومات كالذم يتمثل يف تقدًن ادلعارؼ  :( (Aspect Documentaire يقـــالجانب التوثي      - 
 كعن سلتلف (زليط العمل، ظركؼ العمل، التوظيف، الًتقية كالتكوين)ادلوضوعية عن احمليط ادلهٍت 

  .ختصاصات ادلوجودةاال
الذم يربز ضركرة حضور مستشار التوجيو كيتمثل ىذا اجلانب يف دراسة  :اني ـــالجانب الث      -

 Plan )مستول الفرد على اػة كبركزهػادلوجودة بُت ادلعايَت ادلوضوعية للمعرؼ( Rapports )العبلقات

Humain )دبا يف ذلك من عدـ تطابق (Incompatibilité) كاجلانب ، الدكافع األساسية الضركرية
 (.Delay  Op Cit )حتماؿ التكيفاالسيكومهٍت الذم ؽلكن أف يرفع من 

 

 :دور اإلعالم في تنمية االىتمامـات والتأثـير على االتجاىات- 2.2 
 إشكالية حادة طرحت بشكل جاد أثناء ادللتقى حوؿ قكسائلك كأشكالواإلعبلـ ل ختيار زلتواإف      

   .(1991)زائرػباًف تطور ادلهن
 الرىاناتختيار اإلعبلـ يكوف إحدل اإُف أف  «ىذا اإلطار يف( R.Denquin )افػػر دكنكػػيشَت ركيب    

(paris ) يعرب عنهاالصعبة اليت( Formuler ) ختيار غلب أف يستجيب الا فهذا. دلراىقذباه ااجملتمع
كمن جهة أخرل غلب أف ،، فمن جهة غلب أف يتوافق مع طموحات كقدرات ادلراىق اثنُترغامُت إل

م ػىذا ادلراىق الذم ىو ؼأف  لكوف تعقيد  فيصبح  كذلك  أكثر .جملتمعايسمح بإرضاء حاجات 
– LIOS N°33)» يف رلتمع سريع التطور( Se projeter)يندمجأف مطالب ب (Etre en devenir )طريق النمو

1995   .)   
 الفرد كما أنو كسيلة ناجعة يف تكوين اذباىات اإلعبلـ كسيلة فعالة يف التأثَت على يعتبػر      

 يعترب فيو تنمية االىتمامات الذم خاصة يف ميداف التوجيو  كفاؽ جديدة أماـ الفردآ كاذباىات
فيمكن القوؿ أف صلاح عملية التوجيو . ناء ادلشاريع من األىداؼ ادلثلى لعملية اإلعبلـلبكالتصورات 

     .مرىوف بعملية اإلعبلـ
     

  ردبا«ىودلاذا اإلعػػػبلـ؟ فيشَت إُف أنو ( A.Rafestin)إف السؤاؿ الذم طرحو أنػدرم رافستػػاف      

 يوسع كلقد بينت التجارب أف اإلعبلـ ادلنظم .لتحديد االىتمامات ادلعرب هبا كلتوسيعها كذبديدىا

 .(plasticité des goûts)» اآلفاؽ ادلهنية كيؤدم إُف إزالة األحكاـ ادلسبقة كالزيادة يف ليونة األذكاؽ
 



 

يػػدؿ ىذا على أف اإلعبلـ يلعب دكرا ال يستهاف بو يف هتذيب ميوؿ الفرد ك تربية اختياراتو كيف      
 تنمية اىتماماتو كتوسيعها،بل ؽلكن القوؿ أف طرح إشكالية تربية االختيارات ىي طرح إلشكالية

 أف اإلعبلـ يلعب دكرا رئيسيا يف بركز (1995)ذلذا يؤكد بوسنػة كآخركف. ككسائلو زلتول اإلعبلـ
كالنمو السلوكي . زلفزة كمثَتة اليت من شأهنا أف تساعد الفرد على تنمية اذباىات متنوعة  كضعيات

اخلارجي كعلى ازباذ قرارات أكثر توافق مع  ىذا يساعد بدكره الفرد على اإلدراؾ الواقعي للمحيط
 ذلذا فإف التدخل ادلبكر دلستشار التوجيو ضركرم للتخفيف من تأثَت ]....[ حاجاتو كقدراتو احلقيقية

كبالتاِف  ]....[ (stéréotypes) ثقافية كمن تأثَت بعض اإلدراكات النمطية االجتماعية-احملددات السوسيو
 .          العمل من أجل تنمية التصورات كتوسيع رلاؿ االختيارات

   

لقد أصبحت عملية تربية االختيارات من ادلهاـ الرئيسية للقائمُت بالتوجيو بل أصبح الكبلـ ،     
 Pédagogie du بفعل التطورات احلديثة يف ىذا ادليداف ، متمركزا أساسا حوؿ  بيداغوجيػة  ادلشػركع

projet)) لبناء سلطط احلياة. 
 

  ،بلػوتيي كآخركف(1995)بوسػػنة كآخركف  ،(1988)دبارتاف كلوجػراس)كإذا اتفق الباحثػوف     

(1974Pelletier& all  )،كتػس (1988Watts)1988  كديبوفDupont ) على أف ادلشركع قابل للًتبية 
كالتحضَت دبا أنو مرتبط بالنمو ادلهٍت للفرد  كدبحيطو، باإلضافة إُف أف بناءه ليس حدثا آنيا بل 

 (enjeux)سَتكرة دينامكية شلتدة عرب الزمن ، فإف اختيار نوع اإلعبلـ ككسائلو من إحدل الرىنات

فاإلعبلـ عملية ضركرية حىت تكوف االختيارات ادلعرب هبا من طرؼ « .األساسية  للقائمُت بالتوجيو
الشباب مسجلة ضمن مشاريع منظمة أم أهنا متوافقة مع قدراهتم كحوافزىم من جهة كمع حاجيات 

  (.1995 بوسنة كآخركف)»عاَف الشغل من جهة أخرل 
 ذلذا الغرض ال غلب أف يكوف اإلعبلـ رلرد تدخػبلت معزكلة كظػرفية كإظلا عملية ىادفة منظمة ك      

ألف .مبكرة يف إطار برنامج بيداغوجي يهدؼ إُف النمو ادلهٍت كالشخصي للفرد كإُف تربية اختيػاراتو 
، من عوامل  استقرار الذكؽ ادلهٍت  ( A.Leon 1957)يؤكد ليػوف ادلعرفة احلقيقية للمهنة ادلختارة ،كما «
ختيار ك إظلا الدبسؤكلياهتم ليس فقط أثناء ا يعترب ضركرم حىت يشعر األفراد كما  أف توفَت اإلعبلـ.

   ( »(Chamboulant Op Cit حىت يف تكيفهم السوسيو مهػٍت ادلستقبػلي
. 



 

 
 

ففي ظل ىذا ادلنظور ؽلكن اعتبار تنشيط النمو ادلهٍت للفرد بًتبية اختياراتو سَتكرة قاعدية دلختلف  
تدخبلت التوجيو هتدؼ إُف تنقيح التصورات باكتشاؼ الفركؽ أك االختبلفات ادلوجودة بُت ادلعرفة 

كما غلب أف هتدؼ ىػذه . تلقائيا عن ىػذه ادلهن  الصحيحة للمهن كاألحكاـ اليت يكوهنا الفرد
 إُف - أك كجود مشركع مبٍت على تصورات ظلطية-األخَتة إُف االنتقاؿ بالفرد من حالة غياب ادلشركع 

 .منظمة كمتوافقػة مع  إمكانيات الفرد حالة كجود مشاريع
 :تشخيص التصورات والمكتسبات كمرحلة أولية-3.2

التفكَت أكال يف -  إذا ما أريد لعنصر اإلعبلـ أف يكوف نشاطا بيداغوجيا-      يبدك أنو من الضركرم
تشخيص ادلستول اإلعبلمي لدل األفراد كالتصورات اليت ػلملوهنا عن سلتلف ادلهن كالتخصصات 

ألنو قد يكوف كراء إدراكات الفرد  كتصوراتو معلومات متحيزة أك خاطئة تؤدم . الدراسية ك التكوينية
خاصة .إُف تراكم البلمعرفة لديو كما يًتتب عنو من عواقب على اذباىات الفرد كسلوكاتو ادلهنية 

 Acte de  ) فعل أك عمل الفكر « ىي  (Jodelet  1987 ) عندما تكوف التصورات كما يعػرفها جػودكِف

Pensée) كما .الذم بواسطتو يرتبط الفرد بادلواضيػع، فيمكن أف يكوف شخص أك فكرة أك شيء معُت
أف ىذه التصورات ال تتكوف يف فراغ اجتماعي بل نتيجة للمبادالت كاالتصاالت االجتماعية كىي 

 (.        1995بوسنة كآخركف ) »العاَف الذم ػليط بو   دبواجهة اليت تسمح للفرد بفهم ك بتسيَت أك
يعترب إذا فهػم ك إدراؾ سلتلف التصورات اليت ػلملػها الشباب مرحلة جد ىامة إلعطاء معٌت    

فتشخيص ىذه التصورات كتشخيص للحاجات يبػدك أمرا . للتدخبلت اإلعبلمية ك ربديد أىدافها 
   (Fabre 1973)كما يشػَتللمراىق ، ألف نقص التجربة االجتماعية.ضركريا يف ىذا ادليداف

ادلسبقة كاخلرافات ك الطموحات ادلستحيلة ما يؤدم بالفرد إُف العجز  ذبعػلو فريسة كضحية األحكاـ
لذلك غلب أف تكوف مضامُت التدخبلت اإلعبلمية  .(In Delay op Cit) عن التحليل كادلعاجلة الدقيقة

يربز أعلية تقوًن ادلكتسبات كتشخيص  ما تفًتض معرفة دقيقة للجمهور ادلستهدؼ، مشخصنة
ألف األخذ بعُت االعتبار مستول نضج مشاريع األفراد كما . التصورات كمستول نضج ادلشاريع 

      .  ضركرم لتحديد الوسائل كالتقنيات البلزمة لذلك (1988) يعتربه دبػػارتاف كلوجػراس



 

فمن الطبيعي أف تكوين االذباىات السلبية كبركزىا يكوف ناتج عن غياب ادلعرفة ادلوضوعية للمهن     
 الذم غالبا ما يتسم بالتحيز ( العائلة كالزمبلء)خاصة عندما يكوف مصدر ىػذه ادلعرفة ىو احمليط

  ما يؤدم بالفرد إُف أف يكوف ضحية اإلشاعات ك األحكاـ اخلاطئػة ما غلعلو . كالذاتية

 .    يف مشاريع غَت متوافقة أساسها قرارات خاطئة»ينغمػػػر« 
     

نقص ادلعارؼ ادلوضوعية لو تأثَت سليب ألنو غلعل الفرد  « أف( 1988 )ذلذا يؤكد دبػارتاف كلوجػراس    
 ،علما أف غياب العناصر األكثر صدقا ال (معارؼ من الزمبلء ك األكلياء )حبيس الشبكات البلرمسية 

 Accroissement des )يتطابق فقط مع نقص ادلعارؼ كلكنو أكثر من ذلك فهو تفاقم البلمعػرفة

méconnaissances.)ما . » خاطئ للواقع فكثَت من القرارات غالبا ما ذبػد أساسها يف إدراؾ  كفهم
إعبلمية صادقة ك   لكل رلموعة سوسيو ثقافية شبكة«أنو  يؤكػد على( Louveau 1987)لوفػػو  جعل
 فمن بنك ادلعلومات إُف اإلشاعة ].....[نوعا ما ك ىػذا يعترب ميزة للبعض كعجز للبعض اآلخر   كافئة

بوسنة كآخركف )» للوجػود  فاإلعػبلـ قد يفتح كقد يكبح إمكانيات الفرد للفهم ك االختيار كبالتاِف
1995 ) 

 
أنو رغم قلة الدراسات حوؿ اإلعبلـ ادلدرسي كادلهٍت ك أثره  (1970) آخركف كيوضح شومبػولػوف       

 تبلؤمها ، ك مدل فعاليتو إال أنو يبدك أف اإلعبلـ يؤدم إُف تفتح سلم االختيارات كربسُت درجة 
   .كيؤدم إُف النضػج االجتماعي ( Objectivation ) يف جعػل االذباىات أكثر مػوضوعية كما يساىم 

   

حوؿ أثر اإلعبلـ إُف أف  ( L’I.N.O.P 1954) لقد توصلت نتائج ذبربة ادلعهػد الوطٍت للتوجيو ادلهٍت       
ك . األكلية اتذلذا األخَت دكر يف تغييػر بعض االذباىات كىذا ال يؤدم حتما إُف التغيَت يف االختػيار

بينت ىذه النتائج أف اإلعبلـ يساعد الفرد على القضاء على احلَتة كالًتدد إذ يسمح لو بازباذ القػرار 
كما يؤدم بو إُف التخلي عن األىداؼ كالطموحات اخليالية الصعبة ادلناؿ لتحل زللها . ك االختػيار

كما أف اإلعبلـ يعمل على توفَت إمكانيات جديدة بالنسبة للفرد تؤدم بو إُف . االختػيارات الواقعية
    (.  S.Chamboulant Op Cit (  التفكَت فيها

 



 

يف تعليقو على ىذه النتائج إُف أنو يبدك أف التغَتات اليت لوحظت  ( A.Leon 1970)يشػَت ليػػوف    
لدل اجملموعة التجريبية ؽلكن تفسَتىا بوجود لدل نفس الفرد اذباىات متناقضة يف حالة توازف  غَت  

 معينػة مستقر أين  يظهر  بركز إحػداعلا  عن األخرل ربت  تأثػَت عملية تربوية
 ) S.Chamboulant Op Cit  ).   فهذا ما أدل إُف إزالة حالة التناقض ىذه ( Etat d’ambivalence)  كما

  (.  H.Wallon ) أشار إليو فالػوف
بأف العمليات اإلعبلمية هتدؼ إُف التغيػَت يف ( Charpentier 1993 )الغرض يوضح شػاربونػيت ذلذا    

متنوعة مرتبطة دبعطيات جديدة إلعادة  ( Ruptures )توازنات نسق تصورات الفػرد بإدخاؿ انقطاعات
   .بناء توازنات أخرل كمجاؿ لتساؤالت جديدة

 فهـو الذم استعملو بيػػاجيباَفإف الفكرة اليت أشار إليها شاربونػػيت  ؽلكن تفسػَتىا   
 (Piaget 1975 )  يف إطار النمو كالبناء ادلعريف  ك الذم أشار إليو(Rondal& Hotyat 1991)  

يدؿ ىذا على أف ميكانزمات البناء ادلعريف تؤدم خبلؿ سَتكرة  (.  Equilibration majorante)دبصطلح
 كإظلا إُف إعادة التوازف(Formes statiques d’équilibre)من التوازف  النمو ليس إُف أشكاؿ مستقرة 

Rééquilibrations) )السابقة بإدراجها ،يف ( البناءات )بدكره  إُف إثراء أك ربسُت ادلكتسبات الذم يؤدم
 متتالية من بصورةؽلر  كىذا معناه أف الفرد خبلؿ سَتكرة النمو ىذه. نفس الوقت، يف حصيلة جديدة

الذم يعاد النظر فيو (  Equilibre transitoire )مرحلة إُف أخرل ليمثل ىذا النمو فًتة انتقالية من التوازف
( .  Rondal& Hotyat 1991 )دلرحلة الحقػة( Rééquilibration )ما يؤدم من جديد إُف إعادة التوازف

 : بالتاِف فحسب بيػاجي فإف ادلعرفة تنمػو من خبلؿ ادلعادلة التالية
  إعادة التػػػػوازف- فقػػػػداف التوازف-      فتػػرة التػػػوازف

(     Equilibration - désiquilibration- Rééquilibration ).    
       

ففي إطار بناء ادلشاريع غلب أف ػلقق  اإلعبلـ ىذه ادلعادلة اليت تفرض أف ىناؾ لدل الفرد     
نوع من التوازف كبالتاِف تستهدؼ ادلعلومات اجلديدة لديو قاعدة من التصورات  أك بنية معرفية تكوف 

إُف إعادة النظر يف ىذا ادلستول ليصل الفرد إُف بناء معريف جديد بتكوين تصورات أكثر موضوعية 
علما بأف ادلبدأ األساسي الذم تستند . تتجاكز التصورات السابقة كيتم إدراجها يف حصيلة جديدة



 

عليو عملية البناء ىذه ىو أف كل مرحلة جديدة ال ؽلكن أف تكوف إال إذا استندت كذباكزت يف نفس 
 .   الوقت ادلرحلة السابقة 

   

باإلضافة إُف التأثَتات اليت ؽلكن أف تنتج عن عملية اإلعبلـ من تغيػَت االذباىات كتوضيحها     
كالقضاء على التناقضات  ككذا تصحيح التصورات ،فلهػذه العملية صدل كبَت  يف تكيف الفرد 

 بادلعرفة (الفردم)إُف أف تسهيل التكيف ادلدرسي  (M.Reuchlin ) ذلذا يشَت موريػس رككػبلف. كتوافقػو
 ىػو القياـ بالتدخل على كل احمليػػط الذم -بفضل إعبلـ موضوعي-العقبلنية للوقائع االجتماعية 
 (A. Rafestin Op Cit  )غلػػب أف يتكيف فيو الطفػل

 أبعاد عملية اإلعبلـ التقتصر على ادلستول الفردم فقط كإظلا تتعدل ذلك إُف مستوياتإف    
أخرل  كىي ادلؤسسات االجتماعية الًتبوية ،كالعائلة كادلدرسة اليت غالبا ما يكتسب فيها الطفل     

اجتماعيا ال يستطيع  « أنو   إُف ( Rafestin)ففي ىػذا اإلطار يشَت . اذباىاتو كتصوراتو األكلية 
فتغيػَت الصورة اليت تكوهنا ادلدرسػة كالعائلة عن النجاح ادلدرسي كاالجتماعي  اإلعػبلـ أف يكوف حيادم

  » ككذلك تغيػَت االذباه عن احلراؾ ادلهٍت ىو ادلساعلة يف الًتقية االجتماعية

   

األياـ الدراسية حوؿ إعبلـ  أثناءاليت قدمت   (مركز130)خبلصة تقارير مراكز التوجيو    لقد توصلت
 : ، إُف النتائج التالية (1966 )التبلميذ يف هناية الطور األكؿ اليت نظمت بفرنسا 

  :فيما يخـص اتجاىات المراىقـين -    
 . ربسػُت االذباه ضلػو الدراسة-           

 .(  اتساع االىتمامات)بركز اذباىات أكثر إغلابية ضلو االختػيار ادلهػػٍت         - 

 ( . Périmées  )القضػاء على التصػورات اخلاطئة ك القدؽلػة       - 
 (    Projets Mieux Structurés ) بركز مشاريع أكثر بناء ك تنظيػم -        

  :  فيما يخـص التوجيو لوحــظ-
  .احللػوؿ ادلعتمدة (Eventail )اتساع رلموعة             - 
 . التقليػص ك التخفيػف من التوجيو اخلػاطئ             - 
 .اطلػفاض نسبة الفشػل           - 



 

 .التوجيو إُف مؤسسات غَت معركفة من قبل           - 
 .اطلفاض نسبة ادلعيدين ك ارتفاع نسبة االنتقاؿ إُف الطور الثاين -            

   .ارتفاع االنتقاؿ ك التوجيػو إُف الشعب التقنية         - 
يف دراسة حوؿ أثر اإلعبلـ ادلهٍت على التفضيبلت ادلهنية (  Gendre 1968)لقد توصل جػػوندر         

 : كادلوقفية  لدل ادلراىقُت إُف أف اإلعبلـ لو دكر يف 
 .توعية ادلراىقػُت على ضركرة االختػيار          - 
 .ربػديد عدد ادلهن احملتملة ك ادلمكنة         - 
  (.Préférences Situationnelles )تغيػَت السلػم الذايت للتفضيبلت ادلوقفية         - 

  ( )Congruentes )جعػل سلػم احملتمػبلت كالسلػم الذايت للتفضيبلت ادلهنية أكثر دقػة كتطابقا-          

Chamboulant  Op Cit   .) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :مقدمػػػة

لقد عرؼ ميداف التوجيو ادلدرسي كادلهٍت تطورات سريعة منذ احلرب العادلية األكُف يف سلتلف        
. البلداف كىذا نظرا للحاجة ادلاسة خلدماتو سواء يف ميداف التكوين كالتعليم أك يف ميداف الشغػل

سنقدـ يف ىذا الفصل  نبذة تارؼلية عن نشأة التوجيو ادلدرسي كادلهٍت  كتطوره عرب العاَف ك عن 
التطػورات اليت عرفها ىذا ادليداف يف اجلزائر كخاصة كضعيتو أثناء احلقبة االستعمارية إُف غاية فًتة ما 

مث نتطرؽ إُف  أىم التطورات اليت عرفتها اإلجراءات التنظيمية لعملية القبوؿ كالتوجيو .بعد االستقبلؿ 
يف اجلزائر ابتداء من السبعينات من خبلؿ ربليل مضامُت ادلناشَت كادلواثيق الرمسية لوزارة الًتبية 

كما سنتطرؽ إُف تنظيم سَتكرة التوجيو كما ىي معتمدة حاليا يف ادلؤسسات التعليمية كإُف .الوطنية
 .تنظيم مصاٌف التوجيو ادلدرسي كنشاطاهتا

 

 .     نبػػذة تارؼليػة عن نشأة التوجيػو تطػوره  - 1

 إف التوجيو ادلدرسي كادلهٍت عمل تربوم حديث العهد يف سلتلف األنظمة الًتبوية ككاف مهنيا يف      
 1910  كلقد مت إحداث التوجيو ابتػػداء من.األساس كمع تطور اجملتمع كتعقيػد التعليم أصبح مدرسيا

يف فرنسا ك إسبانيا  ك إيطاليا كاف ذلك  يف  الدظلػارؾ، أما 1915 ك يف يف ادلملكة ادلتحدة  كىولنػدا
أدلانيا الفيدرالية كبلجيكا  كلوكسومبػػورغ ما  كعرؼ ىذا ادليداف إحداثا يف مجهورية .1920 يف سنة

 يف قػربص ك إيرلنػػدا 1950 كابتداء من  1945-1925بُت
(*)

 .  

      

 عندما نشر فػػرانك 1908 بدأت حركة التوجيو ادلهٍت يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف سنة    

نشر  من بعد  التوجيو تقريره عن التوجيو ادلهٍت ببوسطن كسنةسمؤس (F.Parsons )بارسػػونس
األمريكية كأكربا  كفيما بعد توسعت حركة التوجيو يف الواليات ادلتحدة(. Choising a vocation)كتابو
  . (1985 عن أمحد شباح ) كآسيا

لقد اىتم بارسػونس بالتوجيو الفردم الذم اعتربه أساسا للتوجيو ادلهٍت رغم أنو َف يستبعد    
 1909 إلعطاء بيانات كمعلومات عن ادلهن ادلختلفة كمطالبها كيف عاـ االستفادة من التوجيو اجلماعي

                                                 
(*)

 –
(**)

 ، ادلديرية الفرعية لبلتصاؿ ،مديرية التوجيو كالتقػػوًن كاالتصاؿ 1992-1962رلموعة نصوص التوجيو ادلدرسي كادلهٍت  - 
 .1993،كزارة الًتبية الوطنية ، جانفي 



 

أدخل التوجيو ادلهٍت يف مدارس بوسطن كغَتىا مث انتشرت فكرة التوجيو بسرعة يف أمريكا كأسست 
كبعد احلربُت العادليتُت عاد االىتماـ . اجلمعية األمريكية  للتوجيو حيث أصدرت رللة التوجيو القومية

 ) بالتوجيو كتوسع إُف أف مشل مجيع الواليات كأصبح جزءا ال يتجزأ من العملية الًتبوية يف ادلدرسة

  (.1996   شيخ محػػود.ـ

    

أدل إنشاء مدارس ثانوية مهنية متخصصة يف أمريكا ، يف أكائل  (1996 )حسب نفس الباحث     
 )القرف احلاِف  إُف خلق مشكبلت اختيار التلميذ لنوع التعليم فقاـ ادلكتب ادلهٍت يف بوسطن 

. ادلنهج كالتعليم بإعداد خطة للعمل مع طبلب ادلدارس الثانوية دلساعدهتم يف اختيار نوع (1909
معلمي ادلدارس  قامت رابطة ففي مدينة نيػويورؾ.كما كانت ىناؾ جهود شلاثلة يف عدة مدف أمريكية 

 .بتدعيم األنشطة اليت هتدؼ إُف إرشاد التبلميذ كتوجيههم  ( E.Weaver)الثانوية بقيادة كيفػػر

حينما ظهر قانوف تنظيم العمل  1909     أما يف إصللتػػرا فقد بدأ االىتماـ بالتوجيو ادلهٍت يف عاـ
تولت السلطات الًتبوية .كتكونت دبقتضاه مكاتب لتوجيو الشباب ضلو اختيار ادلهن ادلناسبة ذلم
كأنشء ادلعهد القومي   1921بصورة رمسية مهمة التوجيو كاإلرشاد لتبلميذ ادلدارس ادلختلفة يف عاـ 

أمحد  ) لؤلفراد بادلهن ادلبلئمة لعلم النفس الصناعي يف إصللًتا الذم قدـ ادلساعدات الفردية فيما يتصل

ك كاف تطور التوجيو يف البلداف األخرل مشاهبا دلا حدث يف أمريكا كإصللتػرا مع .   (1985شباح
 (. 1996شيخ محود .ـ)اختبلفات بسبب الظركؼ اخلاصة 

     
 (  1984M.Rekab)     من بُت العوامل اليت ساعدت على إنشاء التوجيو ؽلكن اإلشارة حسب

إُف   (*)
 : ما يلي 
طبيعة النظاـ ادلدرسي االنتقائي الذم كاف يتميز هبا التعليم حيث سادت فيو اختبلفات جد    - 

متباينة يف الفرص ادلمنوحة للمتمدرسُت  كخاصة فيما يتعلق بالتسجيل يف التعليم الثانوم كالعاِف 
الذم كاف امتياز ألبناء الطبقات البورجوازية ما أدل إُف اإلقصاء عن الدراسة أعداد ىائلة من 

 . ادلتمدرسُت

                                                 
(*)

 – M. Rekab Inspecteur d’OSP:Orientation scolaire et professionnelle: 

Aperçu historique. Centre d’OSP cote rouge Alger 1984 (Article non 

publié)      



 

سلتلف  تطور علم النفس الذم أصبح يقًتح األطر النظرية لتشخيص الكفاءات ادلبلئمة دلتطلبات - 
 .ادلهػن ك التوجيو بناءا على ىذه النظػريات

 كلقد  سبثلت.التغيَت االجتماعي ك التطور التكنولوجي الذم أدل إُف التغَت يف ظركؼ العمل  - 

 14 بُت ) مهمة التوجيو ادلهػٍت آنذاؾ يف تنظيم فحوص لفائدة الشباب الذين فصلوا عن الدراسة

سادت ىذه الوضعية إُف غاية احلرب العادلية الثانية كظهػر ما . لتوجيههم إُف سلتلف احلرؼ (سنة18ك
 .يسمى اقتصػاد احلػرب ما أدل إُف بركز احتياجات جديدة لليد العاملة ادلاىرة من أجل ذبنيدىا

لتحقيق ذلك كجب تدعيم سلتلف الوسائل ك سلتلف ادلصاٌف كعلى اخلصوص مصاٌف  التوجيو ادلهػٍت 
       .كخدماتو

      

لقد توسعت حركة التوجيو كأخذت اجلمعية األمريكية على عاتقها التوجيو ادلهٍت ك أنشئ مكتب    
قاـ ىذا ادلكتب بالعمل على إدخاؿ التوجيو ادلهٍت يف ادلدارس . 1939ادلعلومات ادلهنية كالتوجيو عاـ

كعقب احلرب العادلية الثانية ازداد االىتماـ بالًتبية ادلهنية لتكوين اليد . كادلراحل التعليمية ادلختلفة
العاملة البلزمة للمجهود احلريب مث أنشئت عدة مكاتب للتوجيو ادلهٍت إلحلاؽ اجلنود ادلًتشحُت 

 ( .1985 أمحدشباح )لؤلعماؿ اليت تناسبهم

    

الذم قدـ رسالتو عن التوجيو  (T.Kelley) يعود الفضل يف نشوء التوجيو الًتبوم إُف تركمػػاف كيلي     
 الًتبوم يف كلية ادلعلمػُت جبامعة كولومبيا للحصػوؿ على درجة  الدكتوراه   

ككاف ىدؼ التوجيو يف ىذه الرسالة ىو كضع أساس علمي لتصنيف طلبة ادلدارس الثانوية ؽلكن 
دبوجبو ربديد احتماؿ صلاح الطالب يف دراسة من الدراسات أك مقرر من ادلقررات كما كاف يهدؼ 

 .  إُف مساعدة الطبلب على اختيار نوع الدراسة  كالتكيف  معها
ذكر فيو أف التوجيو الًتبوم ىو اجملهود  1918 مقاال سنة ( Brewer)       يف ىذا اإلطار نشر بػػركر

ادلقصود الذم يبذؿ يف سبيل ظلو الفرد من الناحية العقلية كأف كل ما يرتبط بالتدريس أك التعليم ؽلكن 
الًتبية كتوجيو يرل  ربت عنواف 1932كيف كتابو الذم نشره يف سنة . أف يوضع ربت التوجيو الًتبوم 

أف ىناؾ فرقا بُت عباريت الًتبية كتوجيو كالتوجيو الًتبوم فهو يقصد باألكُف ضركرة توجيو التبلميذ يف 



 

أما الثانية فيقصد هبا ناحية زلددة يف التوجيو هتتم بنجاح . ادلدارس من خبلؿ مجيع نواحي نشاطاهتم
 .(1996 شيخ محػود) التلميذ يف حياتو الدراسية

                      

أما تطور التوجيو يف فرنسا فكباقي البلداف كما أشَت إليو سابقا كاف توجيو مهٍت زلض يف بداية      
 زلمدترجػع نشأة التوجيو ادلهػٍت يف فرنسا حسب . األمر كدخل تدرغليا يف ادلدارس التعليمية

إُف هناية احلرب العادلية األكُف حيث ظهرت احلاجة ادلاسة إُف تنظيم ك .1984Rekab    ( M)ركاب
ظهر التعليم التقٍت الذم ما ىو يف الواقع إال تكوين  1919كيف .تطوير التمهُت لتكوين يد عاملة ماىرة

مهٍت ،بالتاِف فمن أجل ضماف ىذا  التكوين برزت احلاجة أكالن إُف توظيف الشباب مث إدماجهم  يف 
  التوجيو ادلهػػٍت سلتلف التكوينات كجلت احلاجة إُف االستعانة خبدمات ىيئات أخرل كىي خدمات

 .آنذاؾ
من شهر سبتمرب صدر مرسـو إلنشاء مكاتب للتوجيو ادلهٍت كلقد عرؼ ىذا  1922 يف سنة     

ادلرسـو التوجيو ادلهٍت بأنو رلموعة العمليات اليت تسبق كضع الشباب يف التجارة أك الصناعة كاليت 
بيػركف  قاـ ىونػرم 1928 كيف سنة. كالنفسية كاجلسمية هتدؼ إُف الكشف عن استعداداهتم الذىنية

إصدار مرسـو  تٌ 1938 كيف سنة .كىنػرم لوجػي كجػػوف فونتػػاف بتأسيس ادلعهد الوطٍت للتوجيو ادلهٍت
كيف إطار اإلصبلح التعليمي سنة   .كالصناعة قانوين جعل التوجيو ملزما للمبتدئُت يف ميداف التجارة

  .(1985أمحػد شباح) ادلدرسي كادلهٍت   ربولت ىذه ادلكاتب إُف مراكز التوجيو1950

              

سنة  فوضعت ربت كصاية كزارة الًتبية كبُت) 1951( لقد مت تدعيم مصاٌف التوجيو ادلهٍت     
بركز حاجة ماسة )عرؼ ىذا ادليداف تطورا ىاما كىذا نتيجة التطور االجتماعي 1951ٗ1960

ادلدرسي  التوجيو ادلهٍت إُف التوجيو كتطور النظاـ الًتبوم كنتج عن ذلك تطور (إلطارات كمهارات
  .( OP CIT 1984Rekab ) كىذا التحوؿ أصبح برنامج يف حد ذاتو (1960) كادلهٍت

        

ادلرحلة  بدأت.بثبلث مراحل  (1996) أما عن التوجيو يف أدلانيا فلقد مر حسب زلمد شيخ محود     
ليمػػرماف الذم  بافتتاح أكؿ مركز إرشاد نفسي مدرسي يف مدينة منػػهاًن على يد 1922 األكُف عاـ

طلب بأف يكوف يف كل مدرسة معلم يكلف باألعماؿ النفسية ادلدرسية كأف ؼلفض نصابو التدريسي 



 

مقابل ذلك إال أف ذلك انقطػع فيما بعد بسبب تأثَت الًتبية العلمية يف أدلانيا اليت رفضت التشخيص 
 .النفسي الًتبوم

 
      أما ادلرحلة الثانية فقد بدأت بعد احلرب العادلية الثانية يف بعض مقاطعات أدلانيا االربادية كذلك 

بالعودة إُف اإلرشاد ادلدرسي كادلهٍت كبالتاِف مت البدء يف إعداد ادلرشد ادلدرسي للشباب كيف جهات 
أخرل مت إعداد مدرسوف مرشدكف بينما يف مدف أخرل مت تعيُت مساعدين يف اخلدمة النفسية 

كيف هناية الستينات بدأ اإلعداد االختصاصي للمرشدين . ادلدرسية كلكن إعداد ىؤالء َف يكن كافيا
ادلدرسيُت كللمدرسُت كذلك باالستناد إلرشادات اجمللس الًتبوم األدلاين األعلى ككانت البداية يف 

 .بإنشاء مراكز اإلرشاد ادلدرسي  1922 فرتيمبػػورغ عاـ-بادين
 

حُت قرر اجمللس األعلى  1973 أما ادلرحلة الثالثة فلقد بدأت حسب نفس الباحث بعد عاـ       
إال أف النظاـ الًتبوم . للًتبية يف أدلانيا تعميم اإلرشاد ادلدرسي يف تلك ادلقاطعات بشكل سلتلف

ادلرشد ادلوجود يف كل مدرسة دبستوياهتا ادلختلفة كالذم يشكل - األدلاين يركز على تأىيل ادلدرس
 .حلقة الوصل بُت ادلدرسة كمركز اإلرشاد ادلدرسي يف احلي أكيف ادلنطقة

 تطػػور التوجيػػػو يف اجلػػػزائر- 
      لقد أدرج التوجيو يف األربعينات كيف ذلك العهد َف يتمكن التوجيو من التخلػص من التناقضات 

بُت قلة ادلنافذ ادلخصصة للجزائريُت من جهة كعدـ تكييف كسائل التوجيو كتقنياتو لثقافة اجلزائريُت 
 كحسب ما كرد عن النشرة الرمسية (. Op cit1984Rekab ) من جهة أخرل

 :فإف التوجيو ادلدرسي يف اجلزائر مر دبرحلتُت كىي )*(( 2001 )للًتبية الوطنية
 : مرحلة ما قبل االستقـــالل-

    يف ىذه الفًتة كانت ادلؤسسات العمومية يف اجلزائر تعترب امتدادا للمؤسسات العمومية يف 
فرنسا،دبا يف ذلك التوجيو ادلدرسي كادلهٍت الذم كاف يف بداية فتح ادلراكز يف األربعينات توجيها مهنيا 

زلضا، حيث كانت مهامو األساسية تنصب على مساعدة الدكاكين العمومية للتشغيل يف انتقاء 
                                                 

(*)
 ادلديرية الفرعية للتوثيق كزارة  ،2001 إُف1962  النشرة الرمسية للًتبية الوطنية ،التوجيو ادلدرسي كادلهٍت خبلؿ الفًتة ادلمتدة من– 

 .2001الًتبية الوطنية ، عدد خاص ،جواف



 

كلتحقيق ىذه الغاية مت إنشاء معهد . الراغبُت يف اكتساب تأىيل مهٍت يدكم(سنة18-17)الشباب 
 كالذم تكفل بتكوين سلتصُت يف تطبيق الركائز 1945علم النفس التقٍت كالبيومًتم جبامعة اجلزائر سنة 

أما اجلانب ادلدرسي يف التوجيو فكاف منعدما . (Operateurs psychotechniciens)السيكوتقنيػػة 
 ةسباما،كيعود ذلك أساسا إُف طبيعة تنظيم ادلنظومة الًتبوية الذم كاف ؽليز بُت الدراسات الكبلسيكي

 ،كالذم كانت لو طرؽ انتقاء ضمنية تقصى بصفة جذرية فئات (تعليم ثانوم طويل ادلدل)األكادؽلية 
 معينة من ادلتمدرسُت كتعليم عاـ قصَت ادلدل ؼلصص لتلبية احلاجة إُف اليد العاملة ادلتوسطة التأىيل

على ادلستول االقتصادم كاالجتماعي نتج  1960-1959 كبعد التغَتات اليت حدثت يف سنة . ] ..... [
بدأ التعليم التقٍت يتغَت .عن ذلك اتساع نسيب للتعليم لكن دكف أف يرتقي إُف الطابع الدؽلقراطي 

كمعو أىداؼ التوجيو الذم أصبح مدرسيا كمهنيا، يف نفس الوقت بدأ االىتماـ تدرغليا دبشكل 
كبادلوازاة مع ذلك ارتفعت عدد ادلراكز العمومية للتوجيو . تكيف التبلميذ ادلقبولُت يف التعليم الثانوم

اجلزائر،كىراف،قسنطينة،عنابة ) 1962ادلدرسي كادلهٍت إُف أف كصل إُف تسعة، عشية االستقبلؿ سنة 
 .          (،سطيف،سعيدة،تلمساف ،الشلف كتيزم كزك

  
 :          مرحلة ما بعد االستقـــالل -

فغداة االستقبلؿ ،َف تكن كزارة الًتبية الوطنية آنذاؾ ربتوم على مصاٌف مركزية خاصة بتسيَت        
 أنشئت ادلديرية الفرعية للتوجيو كالتخطيط كىذا 1963التوجيو كمع تنظيم كزارة الًتبية الوطنية سنة 

  1993 رلموعة نصوص )26/07/1963 ادلؤرخ يف 281- 63دبوجب ادلرسـو رقم  
أما عدد مراكز التوجيو فلقد تقلص إُف ثبلثة مراكز كىذا مباشرة بعد االستقبلؿ  .(نفس ادلرجع السابق

كىي مراكز كىراف ،اجلزائر كعنابة اليت استأنفت عملها بفضل أربعة مستشارين للتوجيو ادلدرسي 
كيف نفس الفًتة كاف مخسة مستشارين يف .كادلهٍت ثبلث منهم جزائريُت مت تكوينهم قبل االستقبلؿ

 ) مرحلة التكوين يف ادلملكة ادلغربية أين اشتغل بعضهم يف مصاٌف التوجيو قبل أف يلتحقػوا باجلزائر
 .  (ادلرجع السابق نفس (2001)النشرة الرمسية

    
  كأسندت مهاـ التوجيو إُف 1964   لقد جرل تنظيم على مصاٌف كزارة  الًتبية الوطنية يف سنة 

ك يف نفس السنة مت إحػداث معهد علم النفس التطبيقي . ادلديرية الفرعية للتنظيم كالتخطيط ادلدرسي



 

 كمهمتو األساسية ىي تكوين 1945خلفا دلعهد علم النفس التقٍت ك البيػػومًتم الذم أسػس سنة 
 مستشارين يف التوجيو ادلدرسي كادلهٍت كأخصائيػُت يف علم النفس التقػٍت 

( psychotechniciens ) ( نفس ادلرجع السابق(1993)رلموعة نصوص التوجيو ادلدرسي)    .  
        

أسندت مهاـ التوجيو إُف  12/08/1965 ادلؤرخ يف  208-65 كدبوجب ادلرسـو رقم 1965 أما يف سنة 
ادلدرسي  زبرجت  أكؿ دفعة دلستشارم التوجيو 1966 كيف سنة . مصلحة التخطيط كاخلريطة ادلدرسية 

مستشارين ،بعد أف (10) بعد االستقػبلؿ ككانت متكونة من عشػرةاكادلهٍت من جامػعة اجلزائر ـ
أكؿ دبلـو جزائرم يف التوجيو ادلدرسي كادلهٍت كىو  05/08/1966 ادلؤرخ يف 241- 66 أحدث ادلرسـو

 الذم أنشئ يف سنة ( الرمسية نفس ادلرجع السابق النشرة)دبلـو الدكلة دلستشارم التوجيو ادلدرسي كادلهٍت 

على أف (66 رقم) نص ىذا ادلرسـو .27/06/1944 ادلؤرخ يف 189-44  دبوجب ادلرسـو رقم 1944
كالبيػومًتم ككذلك للمتحصلُت على شهادة  االمتحاف مفتوح للمسجلُت يف معهد علم النفس التقٍت

رلموعة نصوص التوجيو ادلرجع  )كاحدة فقط الليسانس يف علم النفس كتكوف مدة التكوين بالنسبة ذلم سنة

أعيد فتح مراكز التوجيو لتلمساف ،قسنطينة كسطيف  (1967-1965 )كيف نفس الفتػرة مابػُت( .السابق
  (.نفس ادلرجع السابق 2001النشرة الرمسية)كسعيدة

 
 

التوجيو  أسندت مصاٌف 1967 يف إطار تنظيم اإلدارة ادلركزية لوزارة الًتبية الوطنية ابتداء من سنة       
  01/06/1967 ادلؤرخ يف 185-67 إُف مديرية التخطيط كالتوجيو ادلدرسي كىذا دبقتضى ادلرسـو رقم

 1968 /30/05ادلؤرخ يف  317 /68  مت إصدار ادلرسـو رقم 1968 كيف سنة . 1971 كىذا إُف غاية

    -68   كادلرسـو رقم ادلتضمن النظاـ اخلاص دلفتشي التوجيو ادلدرسي كادلهٍت

كادلهٍت ككذلك  ادلتعلق بالنظاـ اخلاص دلستشارم التوجيو ادلدرسي 30/05/1968 ادلؤرخ يف  318 
نصوص نفس  رلموعة)بالسيكوتقنيػُت ادلتعلق بالنظاـ اخلاص 30/05/1968 يف ادلؤرخ68/320 ادلرسـو رقم

لنشرة الرمسية نفس ا)كخبلؿ ىذه السنة  نظم أكؿ ملتقى حوؿ التوجيو ادلدرسي كادلهٍت يف اجلزائر. (ادلرجع

 (.     ادلرجع السابق
     



 

كذلك دبوجب  أسندت مهاـ التوجيو إُف مديرية االمتحانات كالتوجيو ادلدرسي  1971 ابتداء من      
كيتضمن تنظيم اإلدارة ادلركزية لوزارة التعليم االبتدائي  13/05/1971 ادلؤرخ يف  123 -71 ادلرسـو رقم

 .كالثانوم
 

كتنص على  13/12/1976 ادلؤرخة يف   5 -3 / 685     خبلؿ ىذه الفًتة مت إصدار التعليمية رقم
تنظيم تدخل مستشارم التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف ادلتوسطات  ادلتعددة التقنيات ، أين طلب من 

مراكز التوجيو زبصيص جزء من أعماؿ ادلركز دلشاكل التقوًن يف ادلتوسطات ادلتعددة التقنيات من 
 : أجل تدعيم ىذه ادلؤسسات خبدمات التوجيو ك اليت تتمثل فيما يلي 

ك ىذه ادلهمة . مشاركة مستشارم التوجيو يف كل اجتماعات التنسيق اليت تعقد يف ادلتوسطات   - 
 .دبثابة متابعة التبلميذ يف ادلؤسسة حيث ؽلسك كل مستشار استمارة دلتابعة التبلميذ

 .مساعدة ادلدرسُت على حصر أىداؼ تعليمهم ك ربسُت استعماؿ تقنيات التقوًن     - 
 .إدخاؿ تقوًن مستمر كمقنن يف ادلتوسطات      - 

 .استغبلؿ نتائج التقوًن ادلستمر للتمكن من تشخيص العجز       - 

 .   تشكيل جلاف لبناء األسئلة     - 
     

دبوجب ادلرسـو  أسندت ىذه ادلهاـ إُف مديرية التعليم األساسي ك الثانوم كىذا 1977 أما يف سنة    
ادلركزية لوزارة الًتبية  كالذم يتضمن كذلك تنظيم اإلدارة 30/11/1977 ادلؤرخ يف 175 -77 رقم

 . الوطنية

 التعليم األساسي     لقد بقيت مصاٌف التوجيو على مستول اإلدارة ادلركزية ربت كصاية مديرية

ك  1985 غاية أعيد إسناد مهاـ التوجيو إُف مديرية االمتحانات ك التوجيو إُف 1980 كالثانوم إُف غاية
 : ىذا دبوجب ادلراسيم التالية

 31/01/1980 ادلؤرخ يف 19-80ادلرسـو رقم                   - 
 09/05/1981 ادلؤرخ يف 94-81ادلرسـو رقم                 -  

 06/06/1981 ادلؤرخ يف 117-81ادلرسـو رقم             - 
          



 

 -85أسندت ىذه  ادلهاـ إُف مديرية التخطيط دبوجب ادلرسـو رقم  1985 كيف منتػصف سنة         

مديرية التوجيو ك  سنوات مث أعيد إسنادىا ثانية إُف(04) دلدة أربع   1985 /21/05 ادلؤرخ يف 123
كىذا دلدة سنتُت  أم  20/06/1989 ادلؤرخ يف 93  دبوجب ادلرسـو  رقم 1989 االمتحانات يف سنة

 ادلؤرخ يف 89 /91 ادلرسـو اليت عرفت إنشاء مديرية التوجيو كالتقوًن دبوجب 1991 إُف غاية سنة

التوجيو ك التقوًن ك  أصبحت مصاٌف التوجيو ربت كصاية مديرية 1992 كيف سنة .06/04/1991
ّفس 1993نصوص رلموعة )28/12/1992 ادلؤرخ يف 488 -92 االتصاؿ كذلك دبوجب ادلرسـو رقم

        (.اىَزخع اىسبثق

      

إف ادلنعرج األساسي الذم عرفو ميداف التوجيو يف اجلزائر ىو عندما أعيد النظر يف مفهـو التوجيو        
ادلدرسي كشلارساتة ليصبح عملية سيكوبداغوجية يعتمد أساسا على ادلتابعة النفسية كالدراسية إذ كرد 

أف تقوًن شلارسات التوجيو ادلدرسي « 18/09/1991 الصادر يف 219/1241/91 يف ادلنشور الوزارم رقم
لئلسهاـ الفعلي يف رفع مستول ]......[كادلهٍت تربز ضركرة إعادة النظر يف مفهـو التوجيو كأساليبو

  :كذلك من خػبلؿ »األداء الًتبوم للمؤسسات التعليمية كاألداءت الفردية للتبلميذ

 .التعرؼ على التبلميذ كطموحاهتم-
 .تقوًن استعداداهتم كنتائجهم الًتبوية-
 .تطوير قنوات التواصل االجتماعي كالًتبوم داخل ادلؤسسة الًتبوية كخارجها-
 . ادلساعلة يف تسيَت ادلسار الًتبوم للتبلميذ كإرشادىم-

ذلذا الغرض تقرر تعيُت كإدماج مستشارم التوجيو ادلدرسي كادلهٍت ضمن الفرؽ الًتبوية للمؤسسات 
 .  1991/1992 التعليمية ابتداء من ادلوسم الدراسي

 

الذم تضمن تعيُت مستشارم  1241/91/ 219لقد ربقق ذلك دبوجب ادلنشور الوزارم رقم    
التوجيو يف الثانويات كحدد سلتلف النشاطات كطرؽ تدخلهم إُف جانب عبلقات ىؤالء مع مدير 

العملية كاف مستشارم التوجيو يعينوف مباشرة  كذبدر اإلشارة إُف أنو قبل ىذه.ادلركز ك مدير الثانوية
 .على مستول مراكز التوجيو كيشرفوف على سلتلف النشاطات على مستول الثانويات

      



 

    لغرض ربديد ادلهاـ اخلاصة دبستشارم التوجيو ادلدرسي كنشاطاهتم يف ادلؤسسات التعليمية، مت 
كعمبل على توضيح سلتلف النشاطات .13/11/1991 ادلؤرخ يف 827/91 إصدار القرار الوزارم رقم

ادلؤرخ  269/1241/91 الوزارم رقم كتنظيم عملية تعيُت مستشارم التوجيو يف الثانويات جاء ادلنشور
بالثانويات كالذم يعترب تكملة دلا  ادلتعلق بتنظيم عمل مستشارم التوجيو ادللحقُت 24/12/1991 يف

حيث حدد اخلطوط العريضة لربنامج النشاطات السنوية ذلؤالء  219 نص عليو ادلنشور الوزارم رقم
 .كما كضح اإلجراءات اإلدارية مع مدير الثانوية كاإلجراءات التقنية مع مدير ادلركز

     

 321/124/92 يف إطار توسيع عملية تعيُت مستشارم التوجيو يف الثانويات جاء ادلنشور رقم     

 1993- 1992 اىذراسٍخ ادلتعلق بتعيُت مستشارم التوجيو يف الثانويات للسنة 18/10/1992 ادلؤرخ يف

كلقد حث ىذا ادلنشور على مواصلة إبقاء ادلستشارين ادلعينػُت يف مناصبهم كعلى ضركرة أخذ كل .
. التدابَت البلزمة دلواصلة ىذه العملية بالنسبة للثانويات اليت ال تتوفر على خدمات مستشارم التوجيو

كما أٌف على ضركرة ادلتابعة الفعلية للمستشارين يف ادليداف للتفادم النقائص اليت تعرقل ىؤالء يف أداء 
كتبعا ذلذه العملية اخلاصة بنشاطات مستشارم التوجيو القائمُت بالثانويات مت إصدار . مهامهم 

ادلتعلق باإلجراءات التنظيمية لنشاط مستشارم التوجيو  04/12/1993 ادلؤرخ يف 93-245ادلنشور رقم
أكد ىذا ادلنشور على ضركرة فتح ادلناصب ادلالية يف الثانويات لتغطية مجيع ادلؤسسات . يف الثانويات

كما استجاب لبعض التساؤالت النامجة عن سوء فهم صبلحيات كل من مدير الثانوية . التعليمية
كمدير ادلركز كدكر كل منهما،باإلضافة إُف تنظيم قطاعات التدخل  كاإلجراءات التنظيمية  لعمل 

)*(مستشارم التوجيو
 . 

 

كقبل أف نتطرؽ إُف تطور اإلجراءات التنظيمية  للتوجيو يف اجلزائر كسلتلف التغَتات اليت عرفتها      
ىذه العملية من خبلؿ ادلناشَت الوزارية الصادرة ابتداء من السبعينات ؽلكن اإلشارة أف تطور مهاـ 

عرؼ أربعة مراحل (1993) التوجيو يف اجلزائر،كما كرد عن رلموعة نصوص التوجيو ادلدرسي كادلهٍت
 :متتالية سبيزت مهامو خبلذلا بػ

                                                 

-
 (*)

كاألرشيف، مديرية التوجيو  ، ادلديرية الفرعية للتوثيق 1994-1993  أنظر رلموعة ادلناشَت الصادرة خبلؿ ادلوسم الدراسي- 
 .1994 كاإلتصاؿ ، كزارة الًتبية الوطنية ،أكتوبر



 

 .التخطيط كاخلريطة ادلدرسية -  1      
 .1971التقوًن الًتبوم كاالمتحانات يف سنة -  2       
للقدرات الفردية للتبلميذ ك متطلبات التخطيط ادلدرسي  تكييف النشاط الًتبوم كفقا- 3      

 .كحاجات النشاط الوطٍت
 البيداغوجية للتلميذ من طرؼ مستشار التوجيو ادلدرسي الذم أصبح معينا -ادلتابعة النفسانية- 4    

 .بصفة دائمة يف ادلؤسسة التعليمية كعضوا يف فريقها الًتبوم كىذا حىت يتم التوجيو بصفة أدؽ
 

 :تطور اإلجراءات التنظيمية للتوجيـو في الجـزائر ابتـداء من السبعيــنات- 3
    لقد عرؼ التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف اجلزائر تغَتات ك تطورات تدرغلية يف إجراءاتو التنظيمية 
خاصة يف العشرينات األخَتة ك ىذا ما يبلحظ من خبلؿ ادلناشَت الوزارية ادلتعلقة بالقبوؿ كالتوجيو 

ك سنحاكؿ فيما يلي أف نستعرض أىم ىذه التطورات من خبلؿ ما صدر من .إُف سلتلف ادلستويات 
 .الوثائق الرمسية لوزارة الًتبية الوطنية كىذا ابتداء من السبعينات

اخلاصة   1971/1972       حسب ما جاء يف التعليمية ادلصدرة من مديرية التوجيو كاالمتحانات سنة
 : بإعادة تنظيم طريقة االنتقاؿ إُف السنة األكُف ثانوم فإف ىذه العملية تتم بالطريقة التالية

األكائل لكل مؤسسة  %30 يتم قبوؿ اجملموعة األكُف من التبلميذ ك ىم الذين ؽلثلوف نسبة     - 
ينتقلوف مباشرة إُف الثانوية، ك ػلدد انتقاذلم  يف مؤسساهتم األصلية ك ربًـت رغباهتم يف  (إكمالية)

 .عملية التوجيو
الذين ػلدد قبوذلم رللس الوالية  40.00% يتم قبوؿ اجملموعة الثانية ك ىم الذين ؽلثلوف نسبة     - 

 ك يتكوف ىذا اجمللس من رئيس ادلؤسسة (  Conseil mixte de Wilaya)ادلشًتؾ لبلنتقاؿ ك التوجيو
ادلستقبلة، مديرم اإلكماليات ك مستشار التوجيػو كيرتكز التوجيو أساسا على حاجيات اخلريطة 

  .1974أما دكر مصاٌف التوجيو ك كاف يتمثل يف تطبيق الركائز السيكوتقنية ك ىذا  حىت سنة . ادلدرسية
مت التخلي عن ىذه الطريقة كمت إدراج طريقة أخرل ك اليت تعتمد  (1974)من ىذه السنة  ابتداء       

أساسا على حاجيات كمعطيات اخلريطة ادلدرسية، إذ تقـو مصاٌف التوجيو مسبقا بتحديد اخلريطة 
ادلدرسية للثانويات كادلعيار األساسي يف ذلك ىو قدرة االستقباؿ دكف أخذ بعُت االعتبار مبلمح 

 .           (1985 أمحد شباح عن)التبلميذ 



 

     
 16 التعليمتُت الوزاريتُت يف إصدارإثر 1976 / 1975     لقد تغَتت ىذه الطريقة خبلؿ السنة الدراسية 

أين مت التأكيد دلصاٌف اخلريطة ادلدرسية على أف تقسم ادلتوسطات عدد  1976 مارس08 ك 1975جانفي
األماكن الشاغرة يف الثانويات حىت تأخذ كل متوسطة نصيبػها من األماكن سواء يف التعليم العادم 

 :أك التقٍت الذم كاف يتوفر على التخصصات التالية

 :                                         التعليم الثانوي التقني

شعبة -  شعبة البناء ادليكانيكي - شعبة اإللكًتكنيك  - شعبة الكهركتقٍت  -  شعبة التقٍت رياضي  
    .   شعبة السيكريتاريا -   شعبة احملاسبة  -شعبة التقنيات االقتصادية -التربيد

 :التعليم الثانوي العادي
 شعبة اآلداب                                                                                               - (عاديةكانتقاِف)شعبةالعلـو - (عادم كانتقاِف)شعبةالرياضيات  -

 :أما ادلتاقن فتشمل على الشعب التالية
شعبة - شعبة النجارة-ميكانيك السيارات- شعبة الًتكيب ادليكانيكي-  شعبة اإلليكًتميكانيك 

. شعبة البناء ادلعدين-شعبة سكريتاريا- شعبة ىندسة مدنية- شعبة مساعد ميكانيكي-تقنية التسيَت
 إلعادة السنة 15.00%  ك ربدد نسبة%  45.00  ك كانت النسبة احملددة لبلنتقاؿ ال تتعدل

 : يتم توجيهها إُف احلياة ادلهنية مث تلي مرحلة التوجيو اليت تعتمد على  مايلي 40.00%كنسبة
 .إمكانيات االستقباؿ-           

 .رغبات التبلميذ ك ربًـت فقط للمتفوقػػُت   -   
 .(اإلكمالية) رللس االنتقاؿ تاقًتاحا        - 

 .عبلمة مادة الرياضيات بالنسبة للتوجيو إُف الشعب العلمية ك التقنية-        
 .الظركؼ الصحية للتبلميذ       - 

تؤخذ القرارات النهائية إثر اجتماع اجمللس الوالئي ادلختلط الذم غلتمع على مستول ثانوية االستقباؿ 
 (.1985عن أمحد شباح ).ك يتكوف من مدير الثانوية مديرم اإلكماليات ك مستشار التوجيو ادلدرسي

 3-760/5حيث أكد ادلنشور الوزارم رقم 1977لقد تواصل تطبيق ىذه اإلجراءات حىت سنة       
على ضركرة احًتاـ اإلجراءات ادلعموؿ هبا ك العمل على ضماف اإلنصاؼ يف  1977مارس16 ادلؤرخ يف



 

كما أكد .عملية القبوؿ ك التوجيو ك ذبنب إدخاؿ تعديبلت على التوجيو بعد اختتاـ أعماؿ اللجاف 
على أف تقـو مصاٌف اخلريطة ادلدرسية بتقدًن إُف كل مؤسسة نسبة التبلميذ الذين  ىذا األخَت

 : من ىذه ادلعطيات ذبرل عملية القبوؿ ك التوجيو على النحو التاِفاكانطبلؽ.سيقبلوف يف كل فرع
كمدير ادلؤسسة  يتكوف من مجيع أساتذة أقساـ الرابعة متوسط، مستشار التوجيو: تكوين اجمللس-

 :   رئيسا للمجلس الذم يقررما يلي
التعليم يف - التعليم التقٍت-التعليم العاـ)قبوؿ نسبة التبلميذ الذين يزاكلوف دراستهم يف الثانوية      - 
 .(ادلتاقن
         إعادة السنة-        

 .التوجيو إُف ميداف العمل ك يقـو ىذا اجمللس بتقدًن اقًتاحُت للتوجيو حسب الًتتيب       - 
  

يتحدد التوجيو يف اجمللس الذم ينعقد على مستول ثانوية االستقباؿ كالذم   : توجيو التالميذ ػ       
يتكوف من مدير الثانوية ك مديرم اإلكماليات ك مستشار التوجيو ك يتم التوجيو النهائي للتبلميذ 

 .(1993رلموعة نصوص التوجيو ادلدرسي  )دبراعاة اقًتاحات رللس القبوؿ ك متطلبات اخلريطة ادلدرسية 

          
يف إطار توسيع رلاؿ التعليم التقٍت كاالستفادة منو من طرؼ تبلميذ ادلناطق احملركمة من ذلك مت       

 % 20 إُف 10 الذم نص على ضركرة زبصيص نسبة  08/04/1981 ادلؤرخ يف 06 إصدار ادلنشور رقم

من األماكن يف الداخليات الستقباؿ التبلميذ ادلناطق النائية أك من كاليات أخرل كالسيما بالنسبة 
 كسبس ىذه العملية خاصة التبلميذ(...اذلندسة ادلدنية ،اإلليكًتكنيك ،التربيد إٍف)للفركع ذات األكلوية 

 .(رلموعة نصوص نفس ادلرجع السابق)الراغبُت كادلؤىلُت إُف ذلك كىذا يف انتظار توسيع رقعة التعليم التقٍت
 

 من أىم التطورات األخرل اليت عرفتها ىذه اإلجراءات ىي ما جاء بو ادلنشور الوزارم رقم        
فمباشرة بعد اإلعبلف . ادلتعلق بالبطاقة الًتكيبية كطريقة التوجيو1986 جانفي  04  دلؤرخ يفا 528-86

عن نتائج الفصل الثالث ك بعد القرار النهائي جمللس القبوؿ الذم يقدـ اقًتحات التوجيو للمقبولُت، 
 : يتم إرساؿ ىذه البطاقة إُف مركز التوجيو ادلدرسي  أين تتم العملية بإتباع اخلطوات التالية



 

مستول مركز التوجيو أين ذبمع ىذه البطاقات حسب ثانوية  القياـ باألعماؿ التحضَتية على- 
 .االستقباؿ ك يشارؾ يف ىذه األعماؿ شلثل عن كل ثانوية

يتم ترتيب التبلميذ ادلقبولُت حسب ادلعدالت احملصل عليها يف رلموعات ادلواد مث توضع رتبة كل - 
 .تلميذ بعد كل ترتيب

مخس رلموعات ك يوضع كل تلميذ يف اجملموعة اليت ربصل فيها على أحسن  توزيع البطاقات على- 
 : ترتيب، مث يقًتح توجيو هنائي لكل التبلميذ بعد القياـ بالتعديبلت الضركرية باعتبار

 .رغبات التلميذ         - 
 .رأم األساتذة  - 
 .اقًتحات رللس القبوؿ  - 
 .متطلبات النظاـ الًتبوم لثانوية االستقباؿ  - 

   أما األكضاع ادلتنازع فيها فتقدـ أماـ رللس التوجيو الذم يقـو بدراسة اقًتاحات  ادلركز كيتم 
الفصل فيها، ك من مث توضع التعديبلت الضركرية يف التوجيو ادلقًتح لكل تلميذ كىذا حسب 

 2001النشرة الرمسية للًتبية الوطنية)متطلبات اخلريطة ادلدرسية، مث تؤخذ القرارات النهائية يف التوجيو 
 ( .   نفس ادلرجع السابق

     
 557/87 لقد أعيد النظر يف اإلجراءات اخلاصة باستغبلؿ البطاقة الًتكيبية دبوجب ادلنشور رقم      

كىذا بعد االقًتاحات  ادلتعلق بطريقة التوجيو يف السنة األكُف ثانوم 13/01/1987 ادلؤرخ يف
كبالتاِف نص ىذا ادلنشور 1986كادلبلحظات الواردة يف ادليداف بعد تطبيق الطريقة اجلديدة يف جواف 

 : على بعض التغَتات كىي
 الذين ظهرا غَت » ملمح التلميذ«- »مبلحظات األساتذة« :تبسيط البطاقة حبذؼ جدكلُت      - 

 .قابلُت لبلستغبلؿ
 .من مجيع ادلواد األخذ بعُت االعتبار ادلواد األساسية بالنسبة للتوجيو بدال   - 

 . » التقػػٍت«  كدرلها يف رلموعة» تقٍت اقتصادم «حذؼ رلموعة التوجيو   - 
لقد أكد ىذا ادلنشور على أف توضع يف ىذه البطاقة كل ادلعلومات : معالجة بطاقـــة التوجيــــو- 

 .العامة كالسوابق ادلدرسية كنتائج الفصل األكؿ 



 

 بعد انعقاد رلالس األقساـ للفصل الثاين توضع النتائج ادلدرسية ذلذا الفصل كيتم حساب معدالت 
 :الطور بالطريقة التالية

 .يقسم رلموع النقاط لكل مادة على أربعة بالنسبة لتبلميذ التاسعة أساسي
 .يقسم رلموع النقاط لكل مادة على مخسة بالنسبة لتبلميذ السنة الرابعة متوسط

 تنقل ادلعدالت احملصل عليها يف اجلدكؿ اخلاص دبجموعات التوجيو

 .حساب معدالت نتائج التلميذ يف كل رلموعة

 :توجيــــو التالميـــــذ- 
يتم ترتيب التبلميذ على مستول مؤسستهم األصلية كبعد اإلدالء بالرغبات :ترتيب التالميذ-      

يشرع يف ترتيب مجيع التبلميذ التاسعة أساسي كالرابعة متوسط كل على حدل كىذا حسب 
االستحقاؽ باعتبار ادلعدؿ يف كل رلموعة التوجيو ،أم أف كل تلميذ يرتب أربع مرات كتوضع درجة 

 .التلميذ بعد كل ترتيب
 

بعد اإلعبلف النهائي للقبوؿ يف السنة األكُف ثانوم يشرع رللس األساتذة يف :  اقتراحات التوجيو-
دراسة بطاقات التبلميذ ادلقبولُت كيقدـ اقًتاحُت يف توجيو كل تلميذ ك تؤخذ بعُت االعتبار يف ىذا 

 :الشأف ادلعايَت التالية
 .قدرات التلميذ احلقيقية -                    

 .أحسن ترتيب يف رلموعات التوجيو                    - 
 .(بالنسبة للنجباء تعطى األكلية الختياراهتم)الرغبات ادلقدمة                     - 
 .معطيات النظاـ الًتبوم دلؤسسات االستقباؿ                    - 

 

بعد انتهاء أشغاؿ اجمللس ترسل النتائج إُف مراكز :خالصة األعمال على مستوى مراكز التوجيو- 
يقـو بتقدًن .التوجيو الذم يقـو بتلخيصها حسب القطاعات كيقارهنا بالنظاـ الًتبوم لكل مؤسسة

 .اقًتاحات التعديل كفقا القًتاحات األساتذة كمتطلبات اخلريطة ادلدرسية
 : انعــقاد مجلـــس التوجيــو- 



 

لقد أعطى ىذا ادلنشور السلطة الكاملة ذلذا .     ينعقد ىذا اجمللس على مستول ثانوية االستقباؿ
يقر ىذا اجمللس التوجيو النهائي لكل . اجمللس حيث أكد على أف قرارات التوجيو من مهامو اخلاصة
نفس ادلرجع  2001النشرة الرمسية للًتبية الوطنية ). تلميذ بعد دراسة اقًتاحات التعديل اليت يقدمها مركز التوجيو

 ( .   السابق
     

 طرأت ىناؾ تغػَتات أخرل خاصة  1988   بعد توحيد قطاعي الًتبية كالتكوين ابتداء من سنة
   1988 أفريل16ادلؤرخ يف  60/88 بصبلحيات رللس القبوؿ ك التوجيو كىذا دبوجب ادلنشور رقم

كادلتضمن إجراءات جديدة خاصة دبجلسي القبوؿ كالتوجيو فيما بعد األساسي كنلخص ىذه 
 :التغَتات فيما يلي

 كخاصة على ( رللس القبوؿ، رللس التوجيو)إدخاؿ مهاـ جديدة يف صبلحيات ىذين اجمللسُت - 
على مستول القرارات اخلاصة دبصَت تبلميذ السنتُت التاسعة  مستول تكوين رللس التوجيو ك كذا

أساسي كالرابعة متوسط، إذ توسعت مهاـ اجمللسُت لتشمل قبوؿ التبلميذ يف التكوين ادلهٍت ك التمهُت 
 .ك الشغل

 ك ػلتفظ بنفس األعضاء ( اإلكمالية)غلتمع على مستول ادلدرسة األساسية : مجلـس القبـــول- 
 :ادلشاركُت فيو ك ىم

 .مدير ادلدرسة األساسية رئيسا- 
 .مدير مركز التوجيو أك مستشار التوجيو ادلكلف بادلقاطعة - 

 .أساتذة ادلؤسسة- 
بعد دراسة بطاقات القبوؿ ك التوجيو كفقا لئلجراءات ادلعموؿ هبا ك باعتبار : مهام المجلــسػ  

معطيات اخلريطة ادلدرسية ك خريطة التكوين ادلهٍت كباعتبار كذلك ترتيب التبلميذ حسب 
 : االستحقاؽ يقرر ىذا اجمللس ما يلي

 .القبوؿ النهائي للتبلميذ يف السنة األكُف ثانوم ك تقدًن اقًتحات التوجيو   -

 .ربديد قائمة التبلميذ ادلقًتحُت إُف التكوين ادلهٍت   -
 .ربديد قائمة التبلميذ ادلقبولُت إلعادة السنة   -

 .ربديد قائمة التبلميذ ادلقًتحُت للتمهُت ك الشغل   - 



 

فباإلضافة إُف األعضاء ادلعتاد عليهم يف تكوين ىذا اجمللس فيبلحظ مشاركة : مجلـس التوجيـــوػ 
 :أعضاء أخرل جديدة ك أصبح يتكوف من ما يلي

 .مدير الثانوية- 
 .مدير الدراسات للثانوية- 

 .مديرم مؤسسات التعليم التقٍت- 

 .مدير مركز التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت        - 

 .مستشار التوجيو ادلكلف بادلقاطعة        - 

 .مديرم ادلدارس األساسية        - 
 :األعضــبء اىدــذٌذح

 .رئيس قسم استثمار ادلوارد البشرية أك شلثلو رئيسا    - 
 .مدير مركز التكوين ادلهٍت-               

 .مسؤكؿ جلنة البلدية للتمهُت-          
 

    بعد دراسة بطاقات القبوؿ كالتوجيو للتبلميذ كباعتبار التعديبلت اليت يقًتحها مركز التوجيو ككذا 
 :معطيات اخلريطة ادلدرسية كخريطة التكوين ادلهٍت  يقرر رللس التوجيو ما يلي

 .كالتقٍت  التوجيو النهائي للتبلميذ ادلقبولُت يف األكُف ثانوم يف سلتلف شعب التعليم الثانوم   - 
من األماكن ادلتوفرة يف مركز  % 80.00القبوؿ النهائي للتبلميذ يف التكوين ادلهٍت ك ىذا يف حدكد  -   

 .لشباف خارج ادلنظومة الًتبوية%  20.00 التكوين ك زبصص نسبة

 (نفس ادلرجع السابق ( 1993)رلموعة نصوص التوجيو ) ربديد قائمة التبلميذ ادلقًتحُت للتمهُت ك الشغل -  
        

ادلنشور دبوجب  1989  لقد مت إعادة النظر يف عملية القبوؿ ك التوجيو إُف التكوين ادلهٍت سنة      
ادلتعلق بالقبوؿ كالتوجيو فيما بعد األساسي كبقيت  14/05/1989ادلؤرخ يف 348/89 الوزارم رقم

إجراءات القبوؿ ك التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم سارية ادلفعوؿ كَف يطرأ عليها أم تغيَت ك إظلا نص 
   : ىذا ادلنشور على التغَتات التالية

 سنػػة كتعطي األكلية ألكرب ىم 16ال يوجو إُف التكوين ادلهٍت إال التبلميذ الذين تفوؽ أعمارىم  -    
 .سنا



 

من األماكن  %  50.00 إُف%   80.00من تقليػص نسبة األماكن ادلخصصة يف التكوين ادلهٍت -     
   .ادلتوفرة لتبلميذ التاسعة أساسي

كيكوف ذلك دبساعلة الفريق التقٍت دلركز التوجيو بتطبيق الركائز :التوجيػو إُف سلتلف التخصصات  -   
 . النفسية التقنية

 .ربدد قوائم التبلميذ ادلقًتحُت للتمهُت بنفس الطريقة ادلعتمدة سابقا :التمهػػُت   - 
أكد ىذا ادلنشور على ضركرة تنظيم حصص إعبلمية لتوعية تبلميذ األقساـ :توعية التبلميػػذ      - 

النهائية حوؿ التكوين ادلهٍت كتعد ذلذا الغرض بطاقة الرغبات توضع فيها التخصصات ادلتوفرة يف 
 .(2001 النشرة الرمسية للًتبية الوطنية)التكوين ادلهػٍت 

      

ادلتضمن إجراءات القبوؿ يف  1989/08/05 ادلؤرخ يف  927/89 رقم     بعد صدكر ادلنشور الوزارم 
أعيد النظر يف الطريقة ادلعتمدة يف القبوؿ ك التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم  بعد األساسي، الطور ما

من التبلميذ من كل مدرسة أساسية باعتبار  %50.00  كاليت كانت تتمثل يف القبوؿ التلقائي لنسبة
 : كالسبب يف ذلك يعود إُف نقائص ىذه الطريقة كاليت تتمثل يف. ادلعدؿ السنوم فقط

 .عدـ التوازف بُت ادلؤسسات من حيث احلد األدىن للقبوؿ         - 
  (.Surnotation ) مشكل التضخيم يف  تنقيط األساتذة        - 
التأثَت السليب على عملية توجيو التبلميذ إذ أف عددا ىائبل من ادلقبولُت يصعب توجيههم         - 

 .نظرا لضعف مستواىم
عدـ استغبلؿ امتحاف شهادة التعليم األساسي يف عملية القبوؿ ك التوجيو إُف السنة األكُف -         

ثانوم ك ال يف عملية القبوؿ ك التوجيو إُف التكوين ادلهٍت ، األمر الذم سبب عدـ االىتماـ بو من 
 . طرؼ التبلميذ كاألكلياء

  
   ذلذا الغرض أكد ىذا ادلنشور على أنو سعيا لتطبيق توصيات اللجنة الوطنية إلصبلح ادلنظومة

اليت تسعى  ك 1990      الًتبوية قررت كزارة الًتبية كالتكوين تطبيق الطريقة اجلديدة ابتداء من جواف
 :إُف  
 . جعل ادلنظومة الًتبوية أكثر صلاعة- 



 

 .ضماف تكافؤ الفرص بُت التبلميذ- 
 .استغبلؿ التقييم ادلعموؿ بو يف ادلدرسة األساسية- 
إعادة االعتبار دلعدؿ شهادة التعليم األساسي كبالتاِف إدخالو يف معدؿ القبوؿ إُف السنة األكُف -

  (ادلعدؿ العاـ للطور)لذلك تعتمد ىذه الطريقة يف ادلستقبل على نتائج الطور الثالث كلو .ثانوم
كبالتاِف أصبحت اإلجراءات اجلديدة  .كعلى النتائج احملصل عليها يف امتحاف شهادة التعليم األساسي

 : للقبوؿ كالتوجيو تتمثل فيما يلي

بعد ترتيب التبلميذ السنة التاسعة أساسي حسب االستحقاؽ باعتبار ادلعدؿ العاـ للطور الثالث - 
 : كادلعدؿ العاـ لشهادة التعليم األساسي، تتم طريقة القبػوؿ كما يلي

من كل مدرسة أساسية بعد ترتيب التبلميذ على مستول مؤسستهم %( 25.00 )قبـول الجزء األول- 
 .األصلية

كذلك بعد ترتيب باقي التبلميذ على مستول ادلقاطعة يف حدكد األماكن  : قبـول الجزء الثاني- 
 :كبالتاِف تتخذ قرارات القبوؿ على مستويُت.  ادلتبقية باعتبار نسبة االستقباؿ احملددة يف القطاع

 ( %25.00) رللس القبوؿ بادلدرسة األساسية بالنسبة للجزء األكؿ- 
 .رللس القبوؿ ك التوجيو بثانوية االستقباؿ بالنسبة للجزء الثاين        - 
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                                             :باإلضافة إُف ىذا نػػص ىذا ادلنشور على اإلجراءات االنتقالية التالية

 :يقبل التبلميذ عل أساس معدؿ القبوؿ التاِف 1989/1990 يف هناية السنة الدراسية

 أ.ت.ش.م+  أ 9عام سمعدل = ق.م
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 :يقبل التبلميذ على أساس معدؿ القبوؿ التاِف 1990/1991يف هناية السنة الدراسية

 (أ.ت.ش.م+   أ9معدل عام س+ أ  8عام سمعدل  )×  ½= ق.م                                 
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 :يقبل التبلميذ عل أساس معدؿ القبوؿ التاِف 1991/1992يف هناية السنة الدراسية-
 أ.ت.ش.م+ لطور الثالث  لعام معدل = ق.                        م
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+ أساسي 8ادلعدؿ العاـ للسنة+أساسي 7 ادلعدؿ العاـ للسنة)=أما ادلعدؿ العاـ للطورالثالث - 

ّفس اىَزخع 1993ٍدَ٘عخ ّظ٘ص اىت٘خٍٔ  )كاجملموع يقسم على ثبلث(أساسي 9ادلعدؿ العاـ للسنة 

 (. اىسبثق
 

       تكملة للمناشَتالوزارية السابقة الذكر كمن أجل ربديد بعض اإلجراءات األخرل لعملية القبوؿ
ادلتعلق بإجراءات القبوؿ كالتوجيو  1990/05/09دلؤرخ يفا97/90رقم ك التوجيو ، صدر ادلنشور الوزارم

 :على التدابَت التالية  كنصلتبلميذ التاسعة أساسي 
النتائج )كيكوف ذلك بتقدًن مجيع ادلعلومات ادلطلوبة : إثراء بطاقة القبول والتوجيو- 

باإلضافة إُف إثراء مضموف البطاقة (الدراسية،رلموعات التوجيو،رغبات التبلميذ كاقًتاحات التوجيو 
 : ببعض ادلعلومات كىي 

 .معدؿ شهادة التعليم األساسي         - 
  .2 يقسم على ( معدؿ شهادة التعليم األساسي +أساسي9 معدؿ)ادلعدؿ العاـ للقبوؿ          -
 .رتبة التلميذ على مستول ادلؤسسة كادلقاطعة          -

كما نص ىذا ادلنشور على إجراءات أخرل كتتعلق بالتشكيلة اجلديدة جمللس القبوؿ كرللس القبوؿ 
 : كالتوجيو اليت أصبحت كما يلي

 :ينعقد على مستول كل مدرسة أساسية كيتكوف من :مجلس القبـــول
 .مدير ادلدرسة األساسية، رئيسا     - 
 .مستشار الًتبية     - 

 .مستشار التوجيو ادلكلف بادلقاطعة     - 

 .أساتذة أقساـ السنة التاسعة أساسي    - 
 .كىو العضو اجلديد يف اجمللس( دكر استشارم)شلثل عن مجعية أكلياء التبلميذ     - 

 :تتلخص مهاـ ىذا اجمللس فيما يلي
 .حساب معدؿ االنتقاؿ لكل تلميذ- 
 . ترتيب التبلميذ حسب االستحقاؽ- 
 . من التبلميذ األكائل25.00%إقرار القبوؿ النهائي لنسبة - 



 

 . إُف ثانوية االستقباؿ يف جرئُت إرساؿ بطاقات التبلميذ  -
 . حىت يتم توجيههم( 25.00%)بطاقات التبلميذ ادلقبولُت : اجلػزء األكؿ         -
قصد قرارات القبوؿ كالتوجيو ك إعادة السنة ك  (75.00%)بطاقات باقي التبلميذ: اجلػزء الثاين       - 

 .           كذلك الًتشيح إُف مسابقة التكوين ادلهٍت
 :كيتكوف من ينعقد ىذا اجمللس على مستول ثانوية االستقباؿ:مجلس القبــول والتوجيـو- 
 .رئيس قسم استثمار ادلوارد البشرية أك شلثلو ،رئيسا-

 .مدير ثانوية االستقباؿ- 
 . مديرم ثانوية التعليم التقٍت- 

 .نائب مدير الدراسات لثانوية االستقباؿ- 

 .مدير مركز التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت-

 .مستشار التوجيو ادلكلف بادلقاطعة-

 .مديرم ادلدارس األساسية بادلقاطعة-

 .مديرم مراكز التكوين ادلهٍت بادلقاطعة        -
 . ( عضو يف رللس التوجيو ك التسيَت )شلثل عن أساتذة ثانوية االستقباؿ         - 
 (.رللس الًتبية ك التسيَت عضو يف)شلثل عن أساتذة كل مدرسة أساسية بادلقاطعة         -

  . (دكر استشارم)شلثل مجعية أكلياء التبلميذ من كل مدرسة -         
 :تتمثػل مهاـ ىذا اجملػلس فيما يلي:مهػػػاـ اجمللػػػػػس 

حسب االستحقاؽ على مستول ( 75.00% )اإلشراؼ على عملية ترتيب باقي التبلميذ-          
 . ادلقاطعة

 .ربديد ادلعػدؿ األدىن للقبوؿ -       

 كلقد نبو ىذا ادلنشور على عدـ ذباكز. اإلمجالية  50.00% قبػػوؿ التبلميذ يف حدكد نسبة-       

 .ىذه النسبة مهما كانت األسباب ك على عدـ زلاكلة ربقيػقها مهما كانت الظركؼ
إقرار التوجيو النهائي جلميع التبلميذ ادلقبولُت يف سلتلف الشعب السنة األكُف ثانوم كيؤخذ      - 

 :بعُت االعتبار يف ذلك 



 

           .النتائج الدراسية للتبلميذ كقدراهتم احلقيقية  -            

 .اقًتاحات األساتذة-            
 .النظاـ الًتبوم للثانوية          - 

 .ربػديد قائمة التبلميذ معيػدم السنة           - 
مراكز التكوين  يقرر رللس القبوؿ كالتوجيو السماح بادلشاركة يف مسابقة الدخوؿ إُف         - 

 .جلميع التبلميذ غَت ادلقبولُت يف األكُف ثانوم
 

لقد أٌف ىذا ادلنشور على احًتاـ رغبات التبلميذ بقدر اإلمكاف كخاصة رغبات التبلميذ     
غلوز أف يقتصر التوجيو على توزيع التبلميذ توزيعا آليا على سلتلف  كما نبو كذلك على أنو ال.النجباء

ذلذا الغرض أكد ىذا ادلنشور  على أنو يسمح جمللس القبوؿ .األفواج الًتبوية ادلفتوحة يف الثانوية
 النشرة الرمسية للًتبية الوطنية)النظاـ الًتبوم لثانوية االستقباؿ ألسباب تربوية مؤكدة كالتوجيو أف يطلب تغيَت

2001.) 
      

يف ىذا اإلطار ذبدر اإلشارة إُف أنو ألكؿ مرة يلح منشور كزارم على ضركرة عدـ اقتصار       
كما أنو من مستجدات ىذا ادلنشور ىو السماح جمللس .التوجيو على عملية توزيع التبلميذ توزيعا آليا

 .     القبوؿ بادلطالبة بالتغيَت يف األنظمة الًتبوية دلؤسسات االستقباؿ
         

      لقد بقيت إشكالية انتقاؿ التبلميذ كتوجيههم إشكالية تربوية مطركحة للتقوًن ك ادلناقشات على 
سلتلف ادلستويات ك ىذا من أجل إثراءىا بغية الوصوؿ إُف إغلاد صّيغ التوافق بُت قدرات التبلميذ ك 

من أجل ىذا اذلدؼ طرحت ىذه . رغباهتم ك ادلستلزمات الًتبوية للدراسة يف سلتلف الشعب
ك ادلتعلق بإعداد طريقة القبوؿ كالتوجيو  1990سبتمرب 26ك 25 اإلشكالية إثر ادللتقى الوطٍت ادلنعقد يومي

من . إُف السنة األكُف ثانوم ك بذلك إعداد مشركع ؼلضع للمناقشة ك اإلثراء على ادلستول احمللي
يتعلق بإجراءات   1991جانفي 05 بتاريخ 001/91 رقم جراء ذلك صدر منشور كزارم جديد ربت

 :يلي القبوؿ كالتوجيو بعد السنة التاسعة أساسي كركز على ما
   



 

 :  القبػػػػوؿ يف السنة األكُف ثانوم - 
 :ربدد كما يلي ك % 50.00 إف نسبة القبوؿ يف السنة األكُف ثانوم تبقى

 . من التبلميذ األكائل% 25.00 يقرر رللس القبوؿ اخلاص بكل مدرسة أساسية قبوؿ - 
 .ادلكملة للنسبة اإلمجالية % 25.00يقرر رللس القبوؿ ك التوجيو ادلوسع للمقاطعة قبوؿ نسبة -   
  

 :معايَت القبػػػػوؿ - 
      يف إشارتو إُف معايَت القبوؿ أكد ىذا ادلنشور على أف االنتقاؿ إُف السنة األكُف ثانوم عملية 

نتائج تقوًن ربصيل التبلميذ خبلؿ السنة كنتائج امتحاف شهادة  تربوية ،لذلك فإهنا تعتمد على
ضركرة توحيد االختبارات ك الفركض على مستول كل  ذلذا أكد ىذا ادلنشور على. التعليم األساسي

 .مؤسسة  كىذا من شأنو أف يعطي للعملية موضوعية تدعمها نتائج شهادة التعليم األساسي
 :ك يتم ترتيب التبلميذ باالعتماد على معدؿ القبوؿ الذم ػلسب كالتاِف

 أ.ت.ش.م+   أ9معـدل عام س= ق.                                    م
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 :       عملية التوجيػػػو-  
     لقد أكد ىذا ادلنشور على أف التوجيو ليس رلرد عملية توزيع آِف للتبلميذ على سلتلف الشعب 
بل تتطلب دراسة متمعنة يف رغبات التبلميذ ك قدراهتم الفعلية باالستناد على نتائجهم الدراسية من 

خبلؿ ادللمح الدراسي ادلستخلص منها كيف اقًتاحات األساتذة كاإلمكانيات اليت يوفرىا التنظيم 
 .الًتبوم، كما أكد ىذا ادلنشور على  ضركرة احًتاـ رغبات التبلميذ النجباء

    

اليت أصبحت تتشكل من جذكع مشًتكة تعويضا  (1991) بعد إعادة ىيكلة السنة األكُف ثانوم      
ادلؤرخ  96/91 للشعب ك التخصصات اليت كانت سابقا كذلك دبوجب ادلنشور الوزارم رقم

الذم تضمن إنشاء ىذه اجلذكع، اقتضت الضركرة إُف إدخاؿ تعديبلت يف عملية   1991/04/03يف
لذلك قامت مديرية التوجيو . توجيو التبلميذ إُف السنة األكُف ثانوم يف اجلذكع ادلشًتكة ادلستحدثة

كادلتضمن  1991 مام 14 ادلؤرخ يف  91/124/73ربت رقم كالتقوًن بإصدار منشور كزارم جػديد
 : إجراءات خاصة بتوجيو التبلميذ يف اجلذكع ادلشًتكة ادلستحدثة كنػػص على إجرائُت ك علا

 .باب الرغػػػبات -  1



 

 .مبلمح توجيػو التبلميػػذ -2  
نتج عن إعادة ىيكلة السنة األكُف ثانوم من الشعب الدراسية إُف : فيما ؼلص باب الرغبات-1

اجلذكع مشًتكة تعديل بطاقة الرغبات اليت أصبحت تتكوف من جذكع مشًتكة تعويضا للشعب 
 :يلي السابقة  كبالتاِف غلب أف تكوف ترمجة الرغبات ادلوضوعة يف جدكؿ البطاقة كما

 

 اجلذكع ادلشًتكة الفركع السابقة ادلناسبة ذلا

 "علـو إنسانية" جذع مشًتؾ اآلداب ػ تقٍت التسيَت

 (أ)" علـو تكنولوجيا" جذع مشًتؾ تقٍت رياضيات-تقٍت صناعي ػ ىندسة مد نية

  (ب)" علـو تكنولوجيا"جذع مشًتؾ   رياضيات ػ علـو إسبلمية ػ بيوكيمياء
 

لتوجيو التبلميذ إُف كل جذع مشًتؾ حددت رلموعة من ادلواد : فيما ؼلص مبلمح التوجيو –2
اليت يعتمد على حساب معدذلا من أجل توجيو إُف جذع  (رلموعات التوجيو حاليا ) األساسية

 :مشًتؾ دكف آخر ك ىي كالتاِف
 ".ب"للتوجيو إُف جذع مشًتؾ علػـو تكنولوجيا (علـو+ رياضيات )اعتبار معػدؿ      - 
 ".أ"للتوجيو إُف اجلذع ادلشًتؾ علػـو تكنولوجيا (تربية تكنولوجية+ رياضيات )اعتبار معدؿ      - 

للتوجيو إُف اجلذع ادلشًتؾ علـو علـو  (الفرنسية+ تاريخ جغرافيا+ لغة عربية)اعتبار معدؿ   - 
 .إنسانية

         على ىذا األساس يتم اختيار أحسن التبلميذ يف كل رلموعة لتوجيههم إُف اجلذكع ادلشًتكة 
 . كذلك كفقا دلتطلبات النظاـ الًتبوم دلؤسسات االستقباؿ

        :إعادة ىيكلــة التعليــــم الثانــــــوي -
ادلنشور الوزارم       لقد مت اعتماد ادلخطط العاـ اخلاص بإعادة ىيكلة التعليم الثانوم دبوجب

 :كالذم نص على ما يلي  1992/03/11الصادر يف  1533رقم
 :تتشكل السنة األكُف ثانوم من جذعُت مشًتكُت كعلا:تنظيم السنة األكُف من التعليم الثانوم-

 .اجلذع ادلشًتؾ علـو إنسانية       - 



 

اجلذع ادلشًتؾ علـو كتكنولوجيا كيكوف ىذا األخَت،بصفة انتقالية نظرا لنمط ادلؤسسات       - 
" ب"دبادة الرسم كالتكنولوجية كتتميز الصيغة" أ"، تتميز الصيغة " ب"ك " أ"احلالية ، على صيغتُت  

 .  دبادة العلـو الطبيعية
يؤدم التعليم يف اجلذكع ادلشًتكة إُف ظلطُت سلتلفُت من :تنظيم السنة الثانية من التعليم الثانوم-

 :التعليم الثانوم كعلا
يوجو إُف ىذا النمط من التعليم تبلميذ اجلذعُت ادلشًتكُت :التعليم الثانوم العاـ كالتكنولوجي- أ

كزبتم .الذين تتوفر لديهم القدرات كالكفاءات الضركرية دلواصلة التعليم اجلامعي ،كػلضركف لذلك
الدراسة يف التعليم الثانوم العاـ كالتكنولوجي بامتحاف البكالوريا كيتضمن ثبلث رلموعات من 

 :الشعب
 :رلمػوعة الشعػػب األدبية كىي-1     

 شعبة اآلداب كالعلـو اإلنسانية                     - 
 شعبة اآلداب ك العلـو الشرعية              -  

 شعبة اآلداب ك اللغات األجنبية              -  

 :رلمػوعة الشعػػب العلمية كىي- 2    
 .شعبة العلـو الدقيقة                     - 

 .شعبة علـو الطبيعة ك احلياة                        - 
 :رلمػوعة الشعػػب التكنولوجية كىي- 3   

 :مع ثبلث اختيارات:شعبة التكنولوجيا                    -
 ىندسة كهربائية                                         -
 .ىندسة ميكانيكية                                          -
 .                       ىندسة مدنيػة                                         -

 .شعبة التسيػػػَت كاالقتصاد                 - 
يوجو إُف ىذا النمط من التعليم التبلميذ الذين تظهر لديهم استعدادات ؽلكن : اىتعيٍـــٌ اىتإٍٔــــيً-ب

زبتم الدراسة .تثمينها بكيفية أفضل يف ىذا النمط من التعليم ذم الطابع ادلهٍت ربضَتا إلحدل ادلهن



 

يف التعليم الثانوم التأىيلي بامتحاف خاص يتوج بشهادة هناية التعليم الثانوم التأىيلي كيتضمن ىذا 
 :النمط من التعليم رلموعتُت من الشعب كىي

 :رلموعة الشعب ادلوجهة للقطاع الصناعي كاألشغاؿ العمومية كتتكوف من أربع شعب كىي- 1
 .شعبة ادليكانيك            -
 .شعبة الكهرباء            -

 .شعبة الكيمياء             - 
 .شعبة البناء كاألشغاؿ العمومية            -

 :رلموعة الشعب ادلوجهة لقطاع اخلدمات كتتكوف من شعبتُت كعلا- 2
 .شعبة احملاسبة           -

 .شعبة العلـو ادلكتبية           - 
الوزارم  اىَْش٘ر     بعد اعتماد ادلخطط العاـ اخلاص بإعادة ىيكلة التعليم الثانوم اليت حددىا

كعمبل على تنصيب الشعب كالتخصصات ادلستحدثة يف السنة الثانية ثانوم ،قامت (1533) رقػم
 1992 أفريل 08 ادلؤرخ يف  92/124/101مديرية التوجيو ك التقوًن بإصدار منشور جديد ربت رقم

 :قبوؿ ك توجيو التبلميذ بعد اجلذكع ادلشًتكة ك أشار إُف ما يلي ادلتضمن 
تؤدم اجلذكع ادلشًتكة إُف مسارين سلتلفُت من التعليم يف السنة الثانية :تقػػدًن ادلسارات ادلهنيػػة -

 :ثانوم
يستقبل التبلميذ الذين تؤىلهم نتائجهم كقدراهتم دلواصلة : التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي - 1

 :الدراسة يف التعليم العاِف ك يتكوف من الشعب التالية

 :يف امتداد اجلذع ادلشًتؾ علـو إنسانية- 
 شعبة اآلداب ك العلـو اإلنسانية     - 
 شعبة اآلداب ك العلـو الشرعية     - 

 شعبة اآلداب ك اللغات األجنبية     -  

 :يف امتداد اجلذع مشًتؾ علـو ك تكنولوجيا- 
 .شعبة التكنولوجية-              



 

 .شعبة العلـو الدقيقة             - 

 .شعبة علـو الطبيعة ك احلياة-              
 : يف امتداد اجلذعُت ادلشًتكػػػُت-

 .فهي شعبة مشًتكة بُت اجلذعُت ادلشًتكُت:شعبة التسيَت ك االقتصاد         -
 ك تتوج الدراسة يف التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي بشهادة هناية الدراسة يف التعليم الثانوم العاـ 

 .(البكالوريا)ك التكنولوجي  
يستقبل ىذا النوع من التعليم تبلميذ من اجلذعُت ادلشًتكُت ادلذكورين بناءا : التعليػػم التأىيػػلي- 2

ك يعترب ىذا التعليم بأنو ذات طابع عملي ك تأىيلي ك ىدفو ىو تثمُت .على نتائجهم الدراسية
 :قدرات التبلميذ إلعدادىم لبلندماج يف احلياة االجتماعية ك االقتصادية ك يتفرع إُف الشعب التالية

 :امتداد اجلذع مشًتؾ علـو ك تكنولوجيا-
 شعبة ادليكانيك-
 شعبة الكهرباء-

 شعبة الكيمياء -

 شعبة البناء ك األشغاؿ العمومية-
تستقبل تبلميذ من اجلذعُت ادلشًتكُت ،كتتوج الدراسة يف ىذا : شعبيت احملاسبة ك العلـو ادلكتبية- 

 .النوع من التعليم بشهادة هناية التعليم الثانوم التأىيلي

 : القبػػػوؿ ك التوجيػػػػو إُف الثانية ثانوم- 
     لقد أشار ىذا ادلنشور إُف أف القبوؿ كالتوجيو إُف السنة الثانية ثانوم مرتبطاف بالنتائج اليت 

 :يتحصل عليها التبلميذ يف اجلذع ادلشًتؾ من جراء عملية التقوًن ادلعتمػدة على
 .تقوًن التبلميذ من طرؼ األساتذة يف سلتلف األنشطة الًتبوية- 
تقوًن التبلميذ من طرؼ مستشار التوجيو يف اجلانب التحصيلي النفساين من خبلؿ ادلقاببلت - 

 .    كاالستبيانات كاالختبارات ك عمل ادلتابعة
 :عملية القبػػػػوؿ-    أ 



 

يرتب تبلميذ كل جذع مشًتؾ حسب النتائج ادلدرسية أم ادلعدؿ السنوم كيرشح للقبوؿ كل -        
التبلميذ  الذين تسمح نتائجهم بذلك بشرط أف ال تتجاكز إمكانيات االستقباؿ ادلتوفرة يف ادلؤسسة 

 .إذ أٌف ىذا ادلنشور على ضركرة اعتبار تقديرات مصاٌف التنظيم الًتبوم كاخلريطة ادلدرسية
 . يقبل يف التعليم الثانوم العاـ أحسن التبلميذ باعتبار نتائجهم      -

 .يقبل يف التعليم الثانوم التأىيلي النسبة الباقية باعتبار النتائج ك القدرات     -  
 

لقد أكد ىذا ادلنشور يف إطار توجيو التبلميذ على تقدير ادللمح الًتبوم للتلميذ : عملية التوجيػػػػو- ب
باعتبار مستلزمات كل شعبة من خبلؿ موادىا األساسية، فيستعمل أحسن ملمح يظهره التلميذ يف 

 : ك يعتمد يف أخذ قرار التوجيو على (يعٍت معدؿ ادلواد األساسية لكل شعبة)رلموعات التوجيو 
 .النتائج ادلدرسية        -

 .مبلحظات األساتذة        -

 .نتائج االختبارات النفسية كاالىتمامات        -

 .رغبات التبلميذ        -
 
 
 

 : تعػػديل ىيكلة التعليػم الثانػػػوم- 
سلتلف األطراؼ      يف إطار تطبيق إعادة ىيكلة التعليم الثانوم اليت جاءت كحصيلة ادلشاكرة بُت

ادلتضمن تعديل ىيكلة التعليم   1993مارس  30ادلؤرخ يف 93/011 ادلعنية مت إصدار ادلنشور الوزارم رقم
 الثانوم ك نص على التعديبلت  اليت غلب أف تدخل يف حيز التطبيق ابتداء من السنة الدراسية

 :كمن أعلها ما يلي  1993-1994

 :تنظيم السنػػة األكُف ثانػػوم-1

ك تنظم السنة األكُف ثانوم يف "  ب"ك " أ"إلغاء اجلذع ادلشًتكة علـو ك تكنولوجيا يف صيغتو     - 
 .ثبلثة جذكع مشًتكة منفصلة



 

 .اجلػذع ادلشتػرؾ آداب    - 
 .اجلػذع ادلشتػرؾ علـو   - 

 .     اجلػذع ادلشػًتؾ تكنولوجيا   - 

 :تنظيم عملية القبوؿ كالتوجيو إُف السنة األكُف ثانوم-2
  إف ىذه العملية َف يطرأ عليها أم تغيَت ،يعتمد على نفس ادلقاييس ادلعموؿ هبا يف توجيو التبلميذ 

  .1992-1991 السنة التاسعة أساسي خبلؿ السنة الدراسية

 .تنظيم عملية القبػػوؿ كالتوجيػػو إُف السنة الثانية ثانػوم -3
 :يف إطار ىذه العملية نص ىذا ادلنشور على التعديبلت التالية

لقد مت إلغاء ىذا النمط من التعليم بكاملو كمت تبديلو بالتعليم التقػٍت :إلغاء التعليػػم التأىيلي -      أ
 :الذم ػلضر للبكالوريا التقٍت يف الشعب التالية 

 .الصنع ادليكانيػكي      - 
 .اإللكًتكنيك     - 
 .اإللكًتكتقػٍت     - 

 .البناء ك األشغاؿ العمومية      - 
 .الكيمياء     - 

 .التقٍت زلاسبة      - 
نتج عن إلغاء التعليم التأىيلي ضركرة إعادة توجيو التبلميذ ادلوجودين : إعادة توجيو التبلميذ- ب   

فيو إُف الشعب ادلوافقة ذلا يف التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي ككذا يف التعليم الثانوم التقٍت 
 :التالية كبذلك مت أخذ اإلجراءات

يعاد توجيو أحسن التبلميذ بصفة استثنائية إُف شعب السنة الثانية من التعليم الثانوم العاـ  -
 :كالتكنولوجي ك كاف ذلك حسب اجلدكؿ التاِف

 

 

 

 



 

 شعب التعليم التأىيلي الشعب ادلوافقة ذلا يف التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي 

 ادليكانيك (ىندسة ميكانيكية)التكنولوجيا 

 الكهرباء  (ىندسة كهربائية )التكنولوجيا 

 (ىندسة مدنية )التكنولوجيا 
البناء ك األشغاؿ 

 العمومية

 الكيمياء التسيَت ك االقتصاد - علـو الطبيعة ك احلياة

 احملاسبة التسيَت ك االقتصاد 

 العلـو ادلكتبية التسيَت ك االقتصاد - اآلداب ك العلـو اإلنسانية-

 :إعادة السنة الثانية ثانوم يف  أحد شعب التعليم التقٍت لباقي التبلميذ ك ىذا كفق اجلدكؿ التاِف-ج
 شعب التعليم التأىيلي الشعب ادلوافقة ذلا يف التعليم التقٍت 

 ادليكانيك الصنع ادليكانيكي 

    الكهرباء اإللكًتكنيك ك اإلليكًتكتقٍت 

 البناء ك األشغاؿ العمومية       األشغاؿ العمومية ك البناء 

 الكيمياء الكيميائي

 احملاسبة  التقٍت زلاسبة

 العلـو ادلكتبية التقٍت زلاسبة

يتم توجيػو التبلميذ حسب قدراهتػم : قبوؿ كتوجيو التبلميذ ادلوجودين يف السنة األكُف ثانوم- د
 :   كرغباهتم إُف سلتلف شعب التعليم العاـ كالتكنولوجي كالتعليم التقٍت كفقا  للجدكؿ ادلواِف

 اجلػػػذع ادلشًتؾ  شعب التوجيػػػو ادلناسبة

- آداب ك لغات أجنبية- آداب كعلـو شرعية- آداب كعلـو إنسانية
 ـ علـو إنسانية.ج تسيػَت كاقتصاد 

 .  تقٍت زلاسبة



 

علـو - (ىندسة ميكانيكية، ىندسة كهربائية، ىندسة مدنية)تكنولوجيا 
 دقيقة 

   

 
 "أ "ـ علـو تكنولوجيا .ج
 

 
- أشغاؿ عمومية كبناء - صنع ميكانيكي- إلكًتكتقٍت- إلكًتكنيك

 كيمياء
 "ة"ً عيً٘ تنْ٘ى٘خٍب .ج تسٍٍز ٗ اقتظبد- اىعيً٘ اىذقٍقخ- عيً٘ اىطجٍعخ ٗ اىحٍبح

 مٍٍَبئً-تقًْ ٍحبسجخ 

      

الثانية ثانوم       سعيا لتوضيح ادلقاييس الًتبوية اليت غلب اعتمادىا إلعادة توجيػو التبلميذ يف السنة
  1993  أفريل 03 ادلؤرخ يف 0124/93 رقم ، قامت ادلديرية الفرعية للتوجيو بإصدار ادلنشور الوزارم

    :كالذم أكد على  التدابَت التالية

يقـو رللس أساتذة كل قسم بدراسة النتائج ادلدرسية ألحسن التبلميذ ك يقًتح إعادة توجيو  - 1    
  :البعض منهم إُف التعليم احملضر للتعليم اجلامعي ك ؼلتار ىؤالء على أساس

 (. 20 ٍِ 12 )معدؿ سنوم عاـ يساكم أك يفوؽ    -  

 .يف كل مادة من ادلواد األساسية ( 20 ٍِ 09 )معدؿ سنوم عاـ يساكم أك يفوؽ  -   

  
يدرس رللس القبوؿ كالتوجيو يف السنة الثانية ثانوم اقًتاحات رلالس األقساـ كيقرر إعادة  - 2

 .توجيو التبلميذ ادلؤىلُت حسب األماكن ادلتوفرة كحسب رغبات التبلميذ
       

بعد ربديد قائمة التبلميذ ادلوجهُت إُف شعب التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي ػلوؿ باقي  - 3
 . التبلميذ بصفة تلقائية إُف التعليم الثانوم التقٍت كاليت تناسب شعبتهم األصلية

       
إف طريقة  النسب اليت كانت موضوع انتقاد لبعض ادلناشَت الوزارية كاليت أحلت على ضركرة     

إلغاءىا بقيت سارية ادلفعوؿ ك راسية اجلذكر بسبب تناقض زلتويات سلتلف ادلناشَت كما ىو احلاؿ 
 ادلتعلق بتحضَت الدخوؿ ادلدرسي 17/04/1993ادلؤرخ يف 051/93 بالنسبة للمنشور الوزارم رقم



 

 (ادلذكور آنفا 011) يف تطرقو إُف الًتتيبات اليت ينبغي العمل هبا لتطبيق ادلنشػور رقم. 1993-1994
 :   كإلعداد التنظيمات الًتبوية للمؤسسات أكد على ما يلي

كفقا ] ...[ يوزع تبلميذ السنة التاسعة احملتمل قبوذلم يف السنة األكُف ثانوم على اجلذكع ادلشًتكة«  
 :للنسب ادلئوية للتوجيو  احملصورة يف 

   %32 ٗ %30 اجلذع ادلشًتؾ آداب ،مابُت-

 %53 ٗ% 48اجلذع ادلشًتؾ علـو ،مابُت -

    . %20ٗ  %17 ، اجلذع ادلشًتؾ تكنولوجيا -

تؤخذ ىذه النسب من رلموع تبلميذ السنة التاسعة احملتمل قبوذلم يف السنة األكُف ثانوم على أساس 
 .»كحد أقصى  %50 :النسبة اخلاصة للقبوؿ احملددة بػ

     

ادلتعلق بتحضَت 94/01/1619 ادلؤرخ يف 94 /013 يف نفس السياؽ نبلحظ أف ادلنشور رقم     
جعل من طريقة العمل بالنسب من بُت األىداؼ  1994/1995 الدخوؿ ادلدرسي للسنة الدراسية

 :ادلنشودة  عند تطرقو إُف ربجيم التعليم الثانوم إذ يشػَت إُف ما يلي
 نسعى من كراء التحجيم ادلعتمد كاحًتاـ اجملاالت احملددة فيو لكل جذع مشًتؾ أك شعبة إُف « 

 :ربقيق األىداؼ التالية
   %50رفع نسبة التوجيو إُف التعليم التقٍت تدرغليا كلما توفرت اإلمكانيات للوصوؿ بو إُف نسبة - 

ادلسطرة من طرؼ اجمللس الوطٍت للتخطيط ،كنذكر يف ىذا اجملاؿ بأف النسبة القصول للجذع ادلشًتؾ 
 .»تكنولوجيا كسلتلف الشعب التقنية ؽلكن ذباكزىا عند توفر اإلمكانيات

 تدؿ زلتويات ىذه ادلناشَت على أف التوجيو من الناحية الفعلية ال أساس لو بل ؽلكن القوؿ أف فعل
 التوجيو يف اجلزائر أصبح رىاف التقديرات كاالعتبارات التنظيمية ال غَت إذ ال يتأثر بالنتائج الدراسية 

 .كمبلمح التبلميذ البيداغوجيػة
 باإلضافة إُف ىذا نص ىذا ادلنشور على إجراءات تنظيمية جديدة قبل التوجيو النهائي للتبلميذ   

 كسبثلت يف اعتماد طريقة التوجيو ادلسبق اليت هتدؼ إُف ربديد تنظيمات تربوية على أساس توقعات 
كتعتمد ىذه الطريقة على ربديد ملمح التلميذ يف السنة التاسعة أساسي . كتقديرات قريبة من الواقع

أما فيما يتعلق بادلقاييس كالتػرتيبات . كالسنة األكُف ثانوم باستغبلؿ نتائج الفصل األكؿ كالثاين



 

ادلتضمن  30/01/1994 ادلػؤرخ يف 18 توضيحها دبوجب ادلنشػور رقم اخلاصة هبػذه العملية فلقػد مت
ؽلكن . اإلجراءات اخلاصة بتوجيو التبلميذ يف التعليم الثانوم  يف إطار ربضَت الدخوؿ ادلدرسي 

  :تلخيص إجراءات ىذا ادلنشػور فيما يلي

يتم التوجيو ادلسبق خبلؿ الفصػل األكؿ ك الثاين أثناء اجتماعػات رلالس األقساـ اليت تستغل -   
لئلحاطة دببلمح التبلميذ ك التعرؼ على ميوذلم ك اىتماماهتم قصد الوصوؿ إُف تصػور ألحسن توجيو 

  :يناسبهم، ك يستثمر ىذا العمل يف اذباىُت 
 .تكوين حوصلة عامة عن اذباىات التوجيو-     

جعل التصورات األكلية الفردية لتوجيو التبلميذ أرضية النطبلؽ عمليات إعبلمية مجاعية كفردية    - 
 .     تساعد على التوفيق ما بُت رغبات التبلميذ ك حاجيات التنظيم الًتبوم على ادلستول احمللي

يتم فيها أخذ قرارات القبوؿ ك التوجيو اليت تكوف على :  مجالس القبول و التوجيو آلخر السنة-  
أساس التنظيمات الًتبوية ادلقًتحة خبلؿ الفصل الثاين، ك ينتظر أف ال تؤدم ىذه القرارات النهائية 
إُف إعادة النظر بصفة جذرية فيما أقًتح خبلؿ التوجيو ادلسبق، بل ؽلكن فقط أف تأيت بتعديبلت 

كلقد أشار ىذا ادلنشور إُف سلتلف العمليات اليت غلب إتباعها .طفيفة تعٍت بعض احلاالت االستثنائية
 : على ادلستويات التالية

 :ادلدرسػة األساسيػة – 1
 .نقل عبلمات الفصل الثاين على بطاقات القبوؿ ك التوجيو      - 
 . حساب ادلعدؿ العاـ الفصل الثاين     - 
 .حساب ادلعدؿ العاـ للفصل األكؿ كالثاين ك تقسيمو على اثنُت     - 

نقل معدالت الطور يف رلموعات التوجيو ك حساب معدؿ كل رلموعػة كترتيب التبلميذ        - 
 .حسب معدؿ كل رلموعة

 : رلػالس األقسػاـ – 2
 .التعرؼ على قدرات التبلميذ كميوذلم حسب النتائج ادلسجلة يف رلموعات التوجيو           - 
 .اإلطبلع على رغبات التبلميذ           - 
 .تقدًن اقًتاحُت يف توجيو كل تلميذ           - 



 

إرساؿ بطاقات القبوؿ ك التوجيو إُف مركزا لتوجيو ادلدرسي لدراسة االقًتاحات ك النظر           -
 .فيها

 

 : مصػاٌف التوجيػو- 3
  25.00% استخراج األكُف من تبلميذ كل مدرسة أساسية، بعد ذلك يتم  %25.00 استخراج نسبة      - 

 .الباقية على مستول ادلقاطعة الذين ػلتمل قبوذلم
 : من ك ىي جلنة استثنائية تتكوف: جلنة ربضػَت التنظػيم الًتبوم دلؤسسة االستقباؿ- 4

كاذلدؼ منها ىو دراسة . مدير الثانوية،مدير ادلتقنة، مديرم اإلكماليات كمدير مركز التوجيو ادلدرسي
 :نتائج رلموعات التوجيو اليت تعرب على القدرات احلقيقية كتقـو بتعديل ىذه النتائج باالعتماد على

 .رغبات التبلميذ السيما النجباء منهم           - 
 .اقًتاحات رلالس األقساـ يف توجيو التبلميذ           - 
 . مقتضيات التنظيم الًتبوم           - 

     

لقد حث ىذا ادلنشور على ضركرة التوفيق بُت ىذه العناصر للوصوؿ إُف كضع تنظيم تربوم      
 .تقديرم مقبوؿ مث تقدـ نتائج أعماؿ ىذه اللجنة إُف ادلصاٌف ادلعنية على مستول مديرية الًتبية

 
تتمثل مهاـ ىذه اللجنة يف دراسة أعماؿ اللجاف التحضَتية للسنة : التلخيص النهائي لؤلعماؿ- 

مدير مركز التوجيو - رئيس مصلحة التنظيم الًتبوم- مدير الًتبية: األكُف ك الثانية ثانوم ك تتكوف من
ك ينتج عن أعماؿ ىذه اللجنة كضع تنظيمات تربوية تقديرية . ادلوظفُت رئيس مصلحة- ادلدرسي

 .كاملة لكل مؤسسات التعليم الثانوم بالوالية
      

بقيت  سارية ادلفعوؿ   (quotas)    يبلحظ أف طريقة االنتقاؿ ك التوجيو ادلعتمدة على نظاـ النسب
 ادلؤرخ يف 2069 إُف غاية صدكر ادلنشور الوزارم رقم  1990بكل نقائصها ك سلبياهتا منذ جواف

 :يلي الذم جاء ليخفف نوعا ما من ىذه السلبيات اليت ؽلكن تلخيصها فيما 1995/11/28
 .ادلبالغة ك التضارب يف التنقيط بُت اإلكماليات-  



 

 االنتقاؿ التلقائي للعديد من التبلميذ غَت ادلؤىلُت للتعليم الثانوم الذم نتج عن طريقة النسب - 
      .ادلعتمدة

 .انعداـ ادلنافسة بُت اإلكماليات- 

للحد من ىذه السلبيات تقرر الشركع يف التعديل التدرغلي إلجراءات القبوؿ يف التعليم الثانوم     
كغلب اإلشارة إُف أف اإلجراءات اجلديدة ىذه انبثقت عن أعماؿ اللجنة ادلكلفة بدراسة ىذا اجلانب 

 : ك هتدؼ إُف ما يلي
  .التقليص التدرغلي للتسرب ادلدرسي- 
 .بعث ركح ادلنافسة بُت اإلكماليات- 

 .التقليص التدرغلي من التضارب ادلبلحظ يف التنقيط من إكمالية ألخرل-         

 .إعادة االعتبار لشهادة التعليم األساسي        - 

 :سبثلت اإلجراءات اجلديدة فيما يلي
 .ادلخصصة لكل إكمالية % 25.00 إلغاء نسبة - 1                
 :حساب معدؿ القبوؿ الذم يكوف كالتاِف يف إعادة النظر – 2                

 2× معدل شهادة التعليم األساسي +  أساسي 9المعدل العام للسنة = ق.     م        
                                              3 

 .يرتب التبلميذ على مستول ادلقاطعة ترتيبا تنازليا باعتماد معدالت القبوؿ-  3       
 :ربدد نسبة االنتقاؿ يف كل مقاطعة كفقالػ- 4       

 .عدد البقع البيداغوجية ادلتوفرة يف مؤسسات االستقباؿ      - 
 .ادللمح الدراسي للتبلميذ     - 

ؽلكن يف احلاالت القصول كانعداـ البقع البيداغوجية ازباذ قرار قبوؿ التبلميذ ادلؤىلُت - 5     
 .للتعليم الثانوم يف ادلقاطعات اجملاكرة 

   

ادلتضمن  1996  فيفرم26 ادلؤرخ يف 96 /6.2.0 /28 تبعا ذلذه التدابَت جاء ادلنشور الوزارم رقم      
أف عملية «الًتتيبات ادلتعلقة بتوجيو تبلميذ السنة التاسعة أساسي كالسنة األكُف ثانوم ليؤكػد على 

التوجيو التبلميذ من بُت العمليات السيكوبداغوجية احلساسة اليت ذلا تأثَت كبَتعلى مسارىم الدراسي 
كالعملية ىذه تصعب كتتعقد أكثر عندما يكوف ادلعيار األساسي ادلعتمد عليو، على األقل إُف . ادلواِف



 

أصبح من الضركرم إعادة النظر يف كل الًتتيبات ادلعموؿ . ]  ....[حد اآلف، ىو العبلمة الدراسية
كبالتاِف حث ىذا ادلنشور على العمل  .»هبا لتوجيو تبلميذ السنة التاسعة إُف سلتلف اجلذكع ادلشًتكة

إلغلاد الصيغ الكفيلة حبصر سلتلف اجلوانب اليت من شأهنا أف تسمح بتوجيو التلميذ توجيها يتناسب 
 :كدبوجب ىذا ادلنشور مت إدخاؿ تعديبلت على مضامُت كل من. مع قدراتو ككفاءاتو الفعلية

 .بطاقة القبوؿ كالتوجيو اخلاصة بتبلميذ السنة التاسعة أساسي - 
:     كسبثلت ىذه التعديبلت فيما يلي. بطاقة ادلتابعة كالتوجيو اخلاصة بتبلميذ السنة األكُف ثانوم - 
 .إضافة عمود خاص يظهر نتائج التلميذ يف شهادة التعليم األساسي يف سلتلف ادلواد- 
 : تعديل رلموعات التوجيو كمعامبلهتا كإدراجها ضمن البطاقة حبيث أصبحت تتكوف من- 
 بالنسبة جملموعة التوجيو اخلاصة جبذع مشًتؾ آداب -

 4اللغة العربية معامل             - 
  2اللغة األجنبية األكُف معامل              - 
           2 التاريخ كاجلغرافيا معامل             - 

 بالنسبة لمجموعة التوجيو الخاصة بجذع مشترك علوم- 
 4 الرياضيات معامل-             

 2 العلـو الطبيعية معامل-            

 1اللغة العربية معامل -            
 بالنسبة لمجموعة التوجيو الخاصة بجذع مشترك تكنولوجيا-

 4الرياضيات معامل           - 
 2الًتبية التكنولوجية معامل           - 
 1اللغة العربية معامل           - 

لقد أشار ىذا ادلنشور إُف أف الرغبة تلعب دكرا ىاما يف النجاح،كخاصة إذا كانت :بطاقة الرغبات -  
كما أضاؼ ىذا . ]  ....[.تتوافق مع النتائج ادلدرسية للتلميذ كمع مقتضيات الشعبة ادلرغوب فيها

ادلنشور أف فعالية ىذه البطاقة تبقى مرىونة بتنظيم محبلت إعبلمية لفائدة التبلميذ كأكلياءىم لتقدًن 
كل ادلعلومات اخلاصة بالشعب كدبتطلباهتا كبادلسارات النامجة عنها من أجل الوصوؿ بالتلميذ إُف 



 

اختيار يتماشى كنتائجو الدراسية كقدراتو الفعلية اليت غلب أف تكوف ىي ادلعيار الوحيد يف التوجيو إُف 
 .     سلتلف شعب التعليم الثانوم

      

      يف إطار العمل على تطبيق اإلجراءات الواردة يف سلتلف ادلناشَت الوزارية ك اليت أحلت يف 
معظمها على التطبيق التدرغلي لئلجراءات ك التعامل دبركنة مع الواقع كمن أجل التأكيد على ذلك مت 

ادلتضمن تطبيق اإلجراءات اجلديدة  04/05/1996 ادلؤرخ يف96/0.0/76  إصدار ادلنشور الوزارم رقم
 .للقبوؿ يف السنة األكُف ثانوم 

     

     لقد جاء ىذا ادلنشور ببعض التوجيهات اليت تربز معاَف اإلطار العاـ الذم غلب أف يتم فيو 
العمل يف رلالس األساتذة كيف رلالس القبوؿ كالتوجيو يف هناية السنة كذلك لتفادم الوقوع يف 

تتمثل ىذه الوضعيات يف قبوؿ التبلميذ مهما كانت نتائجهم، أك يف كضعيات . كضعيات قصول
ذلذا حث . معاكسة سبليها رغبة التشدد يف قرار انتقاؿ التبلميذ إُف ادلراحل البلحقة دبعدالت مرتفعة

 .ىذا ادلنشور على اعتماد مبدأ التدرج يف تطبيق اإلجراءات اجلديدة كالتعامل دبركنة مع الواقع
 
 :باإلضافة إُف ىذا أشار ىذا ادلنشور إُف تعديل صبلحيات سلتلف اجملالس اليت أصبحت كالتاِف  
 :  ىذا اجمللس يعوض اجمللس الذم كاف يعرؼ دبجلس القبوؿ كيتكوف من:رللس أساتػذة االكمالية-
 .(رئيسا)مدير االكمالية -
 .مستشار التوجيو ادلدرسي كادلهٍت-
 .أساتذة السنة التاسعة أساسي-
 .مستشار الًتبية-
 .(عضوا مبلحظا)رئيس مجعية أكلياء التبلميذ -

 :يتكفل ىذا اجمللس بػػ:مهــام المجلـــــس
 .حساب ادلعدؿ العاـ لنتائج التقوًن ادلستمر يف السنة التاسعة أساسي     -
 .حساب معدؿ شهادة التعليم األساسي    -
 .حساب معدؿ القبوؿ    -



 

 .ترتيب كل التبلميذ ترتيبا تنازليا   - 
 .دراسة كربليل النتائج الدراسية لكل تلميذ كمقارنتها برغبتو  - 
 .اقًتاح التبلميذ الذين يستطيعوف متابعة الدراسة يف السنة األكُف ثانوم  -
 .اقًتاح توجيههم إُف إحدل اجلذكع ادلشًتكة  -
 .اقًتاح ادلًتشحُت إلعادة السنة  -

 :يتوُف ىذا اجمللس ادلهاـ التالية:مجلس القبـــول والتوجيـــــو-
 :في مجــــال القبــــول-

 .ترتيب تبلميذ ادلقاطعة ترتيبا تنازليا حسب معدالت القبوؿ       -
دراسة نتائج التبلميذ ادلرشحُت لبلنتقاؿ إُف السنة األكُف من طرؼ رلالس أساتذة       - 

 .اإلكماليات
 .ربديد أدىن معدؿ القبوؿ يف السنة األكُف ثانوم      -
 .ربديد قائمة التبلميذ ادلقبولُت يف السنة يف السنة األكُف ثانوم     - 

 .في مجـــال التوجيو-
دراسة ادلبلمح الدراسية للتبلميذ ادلقبولُت يف السنة األكُف ثانوم كمقارنتها برغباهتم كدبستلزمات كل -  

 .جذع مشًتؾ كبعدد األفواج الًتبوية ادلفتوحة 
 .اقًتاح التعديبلت احملتملة للتنظيمات الًتبوية دكف أف زبل ىذه التعديبلت بالتنظيم العاـ للخريطة - 

 .توجيو التبلميذ ادلقبولُت إُف سلتلف اجلذكع ادلشًتكة بتلبية رغبات التبلميذ ادلتفوقُت - 
 

     رغم إحلاح ىذا ادلنشور على عدـ التساىل ادلفرط يف انتقاؿ التبلميذ إال أف استغبلؿ احلصيلة 
الوطنية ألعماؿ رلالس القبوؿ ك التوجيو أثبتت أف ىذه التعليمات َف ربًـت يف العديد من الواليات إذ 

كتشددت يف . لوحظ قبوؿ أعداد كبَتة من التبلميذ يف السنة األكُف ثانوم دبعدالت منخفضة جدا
 .من التبلميذ  (29,51%)مقاطعات أخرل  لقبوؿ

 ادلؤرخ يف 405        لتفادم تكرار ىذه الوضعيات مت إصدار منشور كزارم آخر كىو ادلنشور رقم

 :الذم يؤكد على ما يلي 1997/05/03



 

 فما فوؽ مث تػدرس كضعية التبلميذ الذين 10.00/20يكوف قبوؿ التبلميذ الذين ربصلوا على معدؿ  - 
 .َف يتحصلوا على ىذا ادلعدؿ

 .عدـ اللجوء إُف ادللء التلقائي للبقع الشاغرة - 
 .20/8 منع قبوؿ يف التعليم الثانوم أم تلميذ ربصل على معدؿ قبوؿ دكف - 
     

الذم حدد  2069 تكملة دلا جاء يف ادلناشَت الوزارية ادلذكورة آنفا ك خاصة ادلنشور رقم        
 405 اإلجراءات اخلاصة بالقبوؿ يف السنة األكُف ثانوم بإلغاء طريقة النسب كادلنشور الوزارم رقم

ادلتضمن   1998/03/21  ادلؤرخ يف  6.2.0/98/ 216جاء ادلنشور الوزارم رقم 1997/05/03  يف دلؤرخا
ليحدد إلزاميا ادلعدؿ الطبيعي كالعادم لقبػوؿ التبلميذ  احلد األدىن للقبوؿ يف السنة األكُف ثانوم

   .20من 10كىػو
 

لقد نتجت ىذه اإلجراءات ك التدابَت بعد ربليل حصيلة أعماؿ رلالس القبوؿ ك التوجيو     
أين لوحظ تكرار بعض ادلمارسات اليت تتناقض مع ما جاء يف ادلناشَت السابقة كخاصة  1997جلويلية

بعد االستغبلؿ البلعقبلين للّرخصة االستثنائية اليت منحت دلسئوِف الًتبية على مستول بعض 
فلوحظ قبوؿ تبلميذ  . 20من 08 الواليات للبث يف بعض الوضعيات اليت ربصلت على معدؿ

 : كذلذا أكد ىذا ادلنشػور على اإلجراءات التالية08/20دبعدالت يقل عن 
 .20  10ٍِ إُف السنة األكُف ثانوم ىو معدؿ القبوؿ- 

 كىذا يعٍت القياـ بعملية 09.99/20 ك  09.00 دراسة احلاالت اليت يًتاكح معدذلا ما بُت         - 
اإلنقاذ لبعض احلاالت اليت تدخل معدذلا يف ىذه الفئة  ك لكن أٌف ىذا ادلنشور على عدـ تعميم 

القبوؿ بصفة آلية على كل التبلميذ الذين ربصلوا على ىذا ادلعدؿ ك ال غلب ذباكز النسبة التقليدية 
 إال يف احلاالت اليت يتحصل فيها التبلميذ على معدؿ يساكم أك %50.00للقبوؿ التبلميذ ك ىي نسبة

  .20 من 10يفوؽ
       

 ادلؤرخ يف 215/98     يف إطار إعادة تنظيم عملية الطعن مت إصدار ادلنشور الوزارم رقم 
ادلتضمن إعادة تنظيم إجراءات ىذه العملية  كالذم أشار إُف سلتلف التدابَت اليت  11/03/1998

أما فيما يتعلق برغبات التبلميذ فلقد أكد ىذا ادلنشور .غلب ازباذىا لتفادم تزايد طلبات الطعن 



 

 الذين ربصلوا على نتائج جيدة يف ( %10 )على أنو غلب أف ربًـت رغبات التبلميذ النجباء يف حدكد
يبلحظ إذا أف نسبة كبَتة من التبلميذ سوؼ توجو إُف جذكع .ادلواد األساسية احملددة دللمحهم

 ادلؤرخ يف 80/6.2.0مشًتكة بغض النظر عن رغبتها يف حُت أنو سبق كأف تتطرؽ ادلنشور الوزارم رقم 
ال ؽلكن للتوجيو أف يكوف عملية سيكوبيداغوجيػة  ناجعة إال إذا سبكنت من  «إُف أنو  14/10/1997

إغلاد صيغة التوافق بُت رغبات ادلتمدرسُت من جهة ،كنتائجهم ادلدرسية كمستلزمات الدراسات 
كإذا كاف االختيار الذم يعلن عنو التبلميذ عند ملء بطاقة .أكالتكوين ادلرغوب فيو من ناحية أخرل

الرغبات ىو التعبَت ادلباشر عن الرغبة كثَتا ما تتناقض مع النتائج الدراسية للمعنيُت كمستلزمات ما 
يرغبوف فيو، فإف ىذا يعود بالدرجة األكُف إُف طرؽ ككسائل التدخل اليت انتهجناىا يف رلاؿ إعبلـ 

التبلميذ كهتذيب ميوذلم،إضافة إُف اقتصارنا على اعتماد النتائج الدراسية آلخر سنة من الطور الثالث 
 .»التبلميذ على اجلذكع ادلشًتكة " توزيػع"من التعليم األساسي يف عملية 

    عمبل على كضع حد للتجاكزات اليت لوحظت يف نسب القبوؿ يف السنة األكُف ثانوم كتذكَتا 
 ادلؤرخ يف 99 /27/6.0.0  مت إصدار ادلنشور رقم (ادلذكور آنفا)  216بإجراءات ادلنشور رقم 

يف ىذا اإلطار أشارت تعليمات ىذا . ادلتعلق بإجراءات االنتقاؿ إُف السنة األكُف ثانوم21/03/1999
  % 50:ادلنشور إُف أف النسبة التقليدية احملددة لبلنتقاؿ إُف السنة األكُف ثانوم كاليت كانت مقدرة بػ

ال غلب ذباكزىا يف أم حاؿ من األحواؿ كيف أية مقاطعة كانت علما أف ىذا االستثناء ال يعٍت ،
 .20من 10 التبلميذ الذين ربصلوا على معدؿ قبوؿ يعادؿ أك يفوؽ

        

 دبوجب ( %20)لقد أعيد النظر يف نسبة احًتاـ رغبات تبلميذ السنة األكُف ثانوم لتصبح      
 . ادلتعلق بإعادة تنظيم عملية الطعن 02/05/2000 ادلؤرخ يف 137/00ادلنشور رقم 

يف تطرقو إُف التعديبلت اجلديدة اليت طرأت على عملية الطعن يف قرارات رلالس القبوؿ كالتوجيو 
 :أشار ىذا ادلنشور إُف ما يلي

 :ثانـــوي التوجيــو إلى شعب السنة الثانية- 1
 .يبقى إقرار انتقاؿ التبلميذ إُف السنة الثانية ثانوم من صبلحيات رللس أساتذة ادلؤسسة      - 



 

كلتفادم القرارات .يتكفل ىذا اجمللس بتوجيو التبلميذ إُف سلتلف شعب السنة الثانية ثانوم     - 
االعتباطية كتدخل الذاتية يف القرارات ،غلب القياـ بدراسة سبهيدية للنتائج اليت ربصل عليها التبلميذ 

 .يف الفصلُت األكلُت كربديد االذباىات الكربل كفقا للتعليمات الصادرة عن اإلدارة ادلركزية كالوالئية
يقـو ىذا اجمللس بتحديد ادلعايَت اليت سيعتمدىا يف إقرار توجيو التبلميذ إُف سلتلف شعب     -

 .التعليم الثانوم قبل الشركع يف دراسة ملفات التبلميذ ك إقرار توجيههم
 :التوجيــو إلى الجــــذوع المشتركة- 2

    أشار ىذا ادلنشور إُف أنو تبقى عملية توجيو تبلميذ السنة التاسعة إُف سلتلف اجلذكع ادلشًتكة 
األكائل على   %20خاضعة للًتتيبات السارية ادلفعوؿ مع احًتاـ رغبات التبلميذ ادلتواجدين ضمن 

باإلضافة إُف ىذا أشار ىذا ادلنشور إُف احلاالت اليت ؽلكن فيها الطعن يف قرارات .مستول القطاع
 .رلالس القبوؿ كالتوجيو كإُف شركط ىذه العملية

 لقد بقيت طريقة النسب معتمدة رغم كضوح زلتويات ادلناشَت الوزارية كإحلاحها على ضركرة
تفادم توزيع التبلميذ على اجلذكع ادلشًتكة لكن يبلحظ أف ىذه الطريقة الزالت تطغى على مضامُت 

ادلتعلق بالقبوؿ  31/05/2003 ادلؤرخ يف 489يبػرز ىذا يف ما تضمنو ادلنشور رقم . ادلناشَت الوزارية
كالتوجيو إُف السنة األكُف ثانوم إذ أشار إُف ضركرة رفع نسبة القبوؿ يف اجلذع ادلشًتؾ تكنولوجيا إُف 

كىذا أكدت عليو التعليمة الوزارية . لضماف نصاب أكفر للتعليم التكنولوجي على األقل كىذا% 20
 .كاليت أشارت يف مرجعها إُف ىذا ادلنشور 12/05/2004 ادلؤرخة يف 2004 /77/0.3.4 رقم

 

  : إعــادة ىيكـــلة التعليــم الثانـــوي 
يف إطار اإلصبلحات اجلديدة اليت طرأت على ادلنظومة الًتبوية ابتداء من الدخػوؿ 

   مت إعادة ىيكلة التعليم الثانوم  كبالتاِف إعادة تنظيػم السنة األكُف ثانػوم اليت2005/2006ادلدرسي
 :أصبحت تتشكل من جذعُت مشًتكُت كعلا

 جذع مشترك آداب- 
 .جذع مشترك علوم وتكنولوجيا- 

      



 

    يف سياؽ ىذه اإلصبلحات اليت مت إدراجها على سلتلف ىياكل التعليم أصبح من الضركرم إعادة 
ذلذا الغرض مت . النظر يف اإلجراءات ادلعتمدة يف قبوؿ كتوجيو التبلميذ إُف التعليم ما بعد اإللزامي

ادلتضمن إجراءات انتقالية خاصة  2005مارس 27 ادلؤرخ يف  40/6.0.0/05 إصدار ادلنشور الوزارم رقم
ضركرة إعادة النظر يف اإلجراءات ادلتعددة إلقرار «بالقبوؿ يف السنة األكُف ثانوم الذم نص على 

كبالتاِف تقرر تثمُت امتحاف شهادة . انتقاؿ التبلميذ من السنة التاسعة أساسي إُف السنة األكُف ثانوم
التعليم األساسي كجعلو ادلعيار ك القاسم ادلشًتؾ يف ازباذ قرار االنتقاؿ إُف ادلرحلة ادلوالية كىذا دكف 

بناءا على ىذا مت تعديل اإلجراءات ادلعموؿ هبا حاليا لبلنتقاؿ . »التقليل من أعلية التقوًن ادلستمر 
 : إُف السنة األكُف ثانوم العاـ كالتكنولوجي كفقا دلا يلي 

 .يف السنة األكُف ثانوم كل تلميذ ربصل على شهادة التعليم األساسي تلقــائيا يقبل    - 
أما بالنسبة للتبلميذ الذين َف يستوفوا ىذا الشرط فيضاؼ ادلعدؿ السنوم لنتائج التقوًن ادلستمر -   

احملصل عليها خبلؿ السنة التاسعة أساسي إُف معدؿ امتحاف شهادة التعليم األساسي يف حساب 
 : معدؿ القبوؿ الذم يتم على النحو التاِف 

 
 ( 3× معدل امتحان شهادة التعليم األساسي)+معدل عالمات التقويم المستمر = معدل القبول                   
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 إُف السنة األكُف ثانوم   20من  10 كيقرر انتقاؿ كل تلميذ ربصل على معدؿ يساكم أك يفوؽ

كلقد أكد ىذا ادلنشور على أف ىذه اإلجراءات انتقالية زبص آخر دفعات تبلميذ التعليم األساسي 
 . 2006 / 2005ك 2004/2005 فقط ، أم ادلتمدرسُت يف السنتُت الدراسيتُت

       
ادلتضمن   2005  مارس27 ادلؤرخ يف 41/6.0.0/05      يف نفس السياؽ مت إصدار ادلنشور الوزارم رقم

إجراءات التوجيو إُف اجلذكع ادلشًتكة من التعليم الثانوم ليحدد الًتتيبات اليت غلب اعتمادىا لتوجيو 
لقد سبثلت الًتتيبات . التبلميذ ادلقبولُت يف التعليم الثانوم يف اجلذعُت ادلشًتكُت للسنة األكُف ثانوم

اجلديدة يف إدخاؿ تعديبلت على كل من بطاقة الرغبات كرلموعات التوجيو ك ادلعامبلت ادلسندة 
 :للمواد ادلشكلة ذلذه اجملموعات 



 

يعرب التلميذ يف ىذه البطاقة عن اجلذع ادلشًتؾ ادلرغوب فيو كعلا اجلذع ادلشًتؾ :بطاقة الرغبات-1
 .آداب كاجلذع ادلشًتؾ علـو كتكنولوجيا كيقـو التلميذ يف ترتيبهما حسب رغبتو

تتكوف رلموعة التوجيو إُف اجلذعُت ادلشًتكُت للسنة األكُف من التعليم : مجموعات التوجيو -2
 : الثانوم العاـ ك التكنولوجي من ادلواد اآلتية 

  :بالنسبة لجذع مشترك آداب- 
 .5 اللغة العربية ، معامل- 
 .3اللغة الفرنسية ، معامل - 
 . 2اللغة اإلصلليزية، معامل - 

 
  : بالنسبة لجذع مشترك علوم و تكنولوجيا-
 .5 الرياضيات، معامل- 
 . 2العلـو الطبيعية، معامل - 
 . 2الًتبية التكنولوجيا، معامل - 
 . 1اللغة العربية، معامل - 

يتم حساب معدؿ كل مادة من ادلواد ادلشكلة جملموعيت التوجيو باعتماد نتائج السنتُت السابعة     
 .كالثامنة أساسي ك نتائج الفصلُت األكؿ ك الثاين للسنة التاسعة من التعليم األساسي

    أما حساب معدؿ التلميذ يف كل رلموعة من رلموعيت التوجيو فيتم باعتماد ادلعامبلت ادلسندة 
 . للمواد ادلشكلة لكل رلموعة كما أشَت إليو

 
  : إجــراء عملية التوجيـو- 3

      لقد نص ىذا ادلنشور على أنو يعتمد يف توجيو التبلميذ إُف اجلذكع ادلشًتكة للسنة األكُف من 
 : التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي بالتوفيق بُت

  .(نتائج رلموعات التوجيو )ادللمح الًتبوم للتلميذ - 
 . رغبات التلميذ- 
 .مبلحظات األساتذة- 



 

 .مبلحظات مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت- 
 .ادلستلزمات البيداغوجية للجذكع ادلشًتكة - 

 األكائل من ضمن التبلميذ احلاصلُت على شهادة التعليم األساسي ، حسب رغباهتم % 10يتم توجيو 
 .األكُف كذلك على مستول كل مقاطعة االستقباؿ 

    أما بالنسبة لباقي التبلميذ ادلقبولُت يف السنة األكُف من التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي فإنو 
 .رغبتهم األكُف- بقدر اإلمكاف- يتم توجيههم كفق ترتيبهم يف رلموعات التوجيو مع تلبية 

 

  :التوجيو إلى السنـــة الثانية ثانـــوي
يف إطار اإلصبلحات اجلديدة اليت عرفتها ادلنظومة الًتبوية طرأت على ىيكلة السنة الثانية من التعليم 

 الثانوم تغَتات جديدة كسبثلت يف شعبها ادلختلفة اليت تتفرع إليها اجلذكع ادلشًتكة كاليت
 :أصبحت كما يلي

 اللغات األجنبية - اآلداب كالفلسفة :يتفرع إُف شعبيت : اجلذع ادلشًتؾ آداب-
ىندسة - ىندسة كهربائية)شعبة الرياضيات،شعبة التقٍت رياضي: اجلذع ادلشًتؾ علـو كتكنولوجيا -

 .  ،شعبة العلـو التجريبية،شعبة التسيَت كاالقتصاد(ىندسة مدنية- ةميكانيكي
 262/6.0.0 أما  فيما يتعلق  بعملية التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم فلقد حددت دبوجب ادلنشور رقم

 الذم تضمن إجراءات انتقالية لتوجيو التبلميذ إُف شعب السنة 2005 ديسمرب 19 ادلؤرخ يف 05/

تضمن ىذا ادلنشور تعديبلت أدخلت على كل من . الثانية من التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي
بطاقة ادلتابعة ك التوجيو كرلموعات التوجيو من حيث ادلواد ادلشكلة ذلا ك ادلعامبلت ادلسندة لكل 

 .منها 
تعليم ثانوم )يعرب التلميذ بواسطة ىذه البطاقة عن ظلط التعليم الذم ؼلتاره: بطاقة الرغبات -1     

  ( عاـ كتكنولوجي دبختلف شعبو ادلنبثقة عن كل جذع مشًتؾ، تعليم مهٍت أك تكوين مهٍت
ربدد رلموعات التوجيو إُف شعب السنة الثانية من التعليم الثانوم العاـ : مجموعات التوجيو- 2       

 .ك التكنولوجيا باعتماد ادلواد التعليمية اليت تؤىل التلميذ إُف مواصلة الدراسة يف الشعب ادلعنية
   يتم حساب معدؿ كل مادة من ادلواد ادلشكلة جملموعات التوجيو باعتماد نتائج التلميذ يف ادلادة 

 .للفصلُت األكؿ ك الثاين من اجلذع ادلشًتؾ 



 

 
     أما حساب معدؿ التلميذ يف كل رلموعة توجيو فيتم باعتماد ادلعامبلت ادلسندة للمواد ادلشكلة 

 :   لكل منها كىي كالتاِف 
 :    بالنسبة للشعب ادلنبثقة عن اجلذع ادلشًتؾ آداب- 

  : شعبة اللغات األجنبية
 .3اللغة ك األدب العريب ،معامل- 
 . 3 معامل ، اللغة األجنبية األكُف- 
 .3 اللغة األجنبية الثانية، معامل- 
 . 1 التاريخ ك اجلغرافيا ، معامل- 

  : شعبة اآلداب و الفلسفة
 .5معامل،  اللغة ك األدب العريب - 
 . 2التاريخ ك اجلغرافيا ، معامل- 
 .2، معامل اللغة األجنبية األكُف- 
 .1معامل، اللغة األجنبية الثانية - 
          : بالنسبة للشعب ادلنبثقة عن اجلذع ادلشًتؾ علـو ك تكنولوجيا-
  : شعبة الرياضيات  

 .5الرياضيات ، معامل- 

 .3، معاملءالفيزياء ك الكيميا- 

 . 1اللغة العربية ، معامل- 

 . 1اإلعبلـ اآلِف ، معامل- 
 

 : شعبة التقني رياضي 
 .4الرياضيات ، معامل- 
 .3 الفيزياء ك الكيمياء ، معامل- 

 .2 التكنولوجيا ، معامل- 



 

  .1اإلعبلـ اآلِف ، معامل- 
 

 : شعبة العلوم التجريبية 
 .2الرياضيات ، معامل- 
 .3معامل ، العلـو الطبيعية- 
 . 3الفيزياء  ك الكيمياء ، معامل- 
 . 1اللغة العربية ، معامل- 

  .1 اإلعبلـ اآلِف ، معامل- 
 

 :شعبة التسيير و االقتصاد
 .3الرياضيات، معامل- 
 . 2اللغة العربية، معامل- 
 . 2التاريخ ك اجلغرافيا، معامل- 
 .2التكنولوجيا، معامل- 
 .1اإلعبلـ اآلِف، معامل- 

 
 : إجراءات عملية التوجيــــو -3

      غلتمع رللس القبوؿ ك التوجيو إُف السنة الثانية من التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي كيقرر ما 
 :يلي
األكائل من ضمن التبلميذ ادلقبولُت على مستول كل مؤسسة حسب رغبتهم    %05 يتم توجيو- 

فيتم توجيههم كفق ترتيبهم يف رلموعات التوجيو ، ( %95 )أما بالنسبة لباقي التبلميذ ادلقبولُت ، األكُف
 : مع مراعاة الًتتيب التفضيلي لرغباهتم كنتائجهم الدراسية ك األماكن البيداغوجية ادلتوفرة ، علما أنو 

يتم عند احلاجة،مجع تبلميذ اجلذع ادلشًتؾ آداب ادلوجهُت إُف شعبة اللغات األجنبية يف مؤسسة - 
 . كاحدة موجودة يف قطاع التوجيو ادلتكوف من عدة مؤسسات للتعليم الثانوم 



 

يوجو تبلميذ اجلذع ادلشًتؾ علـو ك تكنولوجيا إُف إحدل شعب السنة الثانية ادلوجودة يف - 
 .مؤسستهم األصلية أك ادلوجودة يف مؤسسة أخرل تابعة لقطاع التوجيو

 
سعيا لتطبيق ما كرد يف القرار الوزارم  ادلشًتؾ لوزارة الًتبية الوطنية ك كزارة التكوين كالتعليم      

ادلتعلق بشركط القبوؿ ككيفيات التوجيو   2005 جواف 04 يف ادلؤرخ 54 رقم ادلهنيُت الذم صدر ربت
ضلو ادلسار ادلهٍت مت  إصدار ادلنشور الوزارم ادلشًتؾ بُت كزارة الًتبية الوطنيػة ك كزارة التكوين كالتعليم  

التعليم ما  كالذم تضمن توجيو التبلميذ إُف مسلكي 2006 مارس  06  ادلؤرخ يف 01ادلهنيُت ربت رقم
 من القرار الوزارم ادلشًتؾ(09 )كلقد جاء ىذا ادلنشور ليحدد إجراءات ادلادة التاسعة .بعد اإللزامي

إذ أكد على أنو تندرج عملية كضع ىذا اجلهاز ضمن اخلطة الشاملة لتجسيد إصبلح ،   ( 54رقم )
ادلنظومة الوطنية للًتبية كالتكوين،حيث تتجو يف ىذا اإلطار  الرؤية اجلديدة لتوجيو مدرسي كمهٍت 
يكرس  التعليم عن طريق االختيار كازباذ القرار لدل التلميذ خاصة إذا علمنا أف التعبَت عن رغبتو 

كبناء مشركعو الشخصي ،كضعية معقدة تتطلب معاجلتها انسجاـ مؤىبلتو كقدراتو مع ظلط التعليم أك 
 .التكوين الذم يرغب فيو

   كىكذا فإف مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي اليت أعيدت ىيكلتها يف إطار إصػبلح النظاـ الوطٍت 
االختيار بُت االلتحاؽ  بالتعليػم الثانوم العاـ كالتكنػولوجي أك ادلسار  للًتبية كالتكوين،  تتيح للتلميذ 

 ك 6 يتم التوجيو إُف ىذين ادلسارين كفق أحكاـ ادلادتُت. (تعليم مهٍت ك تكوين مهٍت ) ادلهٍت دبسلكية
  :من القرار الوزارم ادلشار إليو سابقا  كلقد أشار ىذا ادلنشور إُف ما يلي 7
 

  :التوجيػػػو إُف السنة األكُف من التعليػم الثانوم العاـ ك التكنػػولوجي-1
يوجو إُف السنة األكُف من التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي ، تبلميذ السنة التاسعة أساسي أك 

السنة الرابعة متوسط ادلنتقلُت إُف مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي ، الراغبُت يف ىذا النمط من التعليم ، 
على أف تتبلءـ النتائج احملصل عليها مع أىداؼ ىذه ادلرحلة التعليمية ، اليت تتشكل السنة األكُف 

 :فيها من جذعُت مشًتكُت 
 :  ، الذم يتفرع يف السنتُت الثانية ك الثالثة ثانوم، إُف شعبتُت الجذع المشترك آداب- 
 .اآلداب ك الفلسفة - 



 

 .اللغات األجنبية-        

، الذم يتفرع يف السنتُت الثانية ك الثالثة ثانوم، إُف أربع الجذع المشترك علوم و تكنولوجيا  - 
 : شعب 

 .الرياضيات- 
 .التسيَت ك االقتصاد - 

 .العلـو التجريبية- 

 .تقٍت رياضي- 

تتم الدراسة يف مرحلة التعليم العاـ ك التكنولوجي يف ثانويات التعليم العاـ التكنولوجي كتتوج بشهادة 
  . بكالوريا التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي

 

 : التوجيــــو إلى التعليـــم المهـــــــني- 2
 .بسنتػُت لكل منها ( 02)ػلتوم ىذا ادلسار الًتبوم ك ادلهٍت اجلديد على طورين 

 . يتوج الطور األكؿ بشهادة التعليم ادلهٍت الدرجة األكُف-

 .يتوج الطور الثاين بشهادة التعليم ادلهٍت الدرجة الثانية -

 يتشكل التعليم ادلهٍت من تعليم نظرم كتعليم تطبيقي تتخللهما فًتات تكوين يف الوسط ادلهػٍت
إف القبوؿ يف الطور األكؿ من التعليم ادلهٍت مفتوح على : شروط القبول في التعليم المهني- 2.1

 : ادلستول الوطٍت لػ 
 .تبلميذ السنة التاسعة أساسي أك الرابعة متوسط ، ادلقبولُت يف التعليم ما بعد اإللزامي    -
إف االلتحاؽ بالطور الثاين . تبلميذ السنة األكُف ثانوم الذين أعيد توجيههم إُف التعليم ادلهٍت    -

كؽلكن .  من التعليم ادلهٍت مفتوح للمًتشحُت الناجحُت يف شهادة التعليم ادلهٍت الدرجة األكُف
 .للحائزين على شهادة التعليم ادلهٍت الدرجة الثانية ، االلتحاؽ بالطور احملضر لشهادة تقٍت سامي

 من القرار ادلشار إليو آنفا ، تقـو اللجنة 6تطبيقا ألحكاـ ادلادة :كيفيات التوجيو األكِف -  2.2
 :الوالئية ادلشًتكة بالتوجيو األكِف للتبلميذ ضلو التعليم ادلهٍت ، بناءا على ادلقاييس التالية 

 . عدد األماكن البيداغوجية ادلتوفرة      - 
 .رغبة التلميذ       - 



 

 .النتائج الدراسية للتلميذ      - 
  : التوجيــو إلى التكـــــوين المهني- 3

  : التكوين التاليُت( 02 )ينظم مسار التكوين ادلهٍت كفق ظلطي

التكوين اإلقامي ، ادلنظم داخل مؤسسة التكوين ، تتخللو فًتات لًتبصات تطبيقية يف الوسط ادلهٍت -
 . أشهر حسب مستول التأىيل ادلستهدؼ  06 إُف  02 دلدة تًتاكح من

التكوين عن طريق التمهُت ، كتنظم معظم فًتاتو يف الوسط ادلهٍت ، باإلضافة إُف تكػػوين نظػػرم ك -
 .تكنولوجي متمم ، يف مؤسسة التكوين

 
 

  : شركط االلتحاؽ بالتكوين ادلهٍت  -1.3

إف االلتحاؽ بالسنة األكُف من مسار التكوين ادلهٍت ، احملضر لشهادة الكفاءة ادلهنية ، مفتوح 
 . للتبلميذ الذين أهنوا قسم السنة التاسعة أساسي أك الرابعة متوسط 

تقـو اللجنة الوالئية ادلشًتكة بالتوجيو األكِف للتبلميذ ضلو التكوين ادلهٍت : كيفيات التوجيو األكِف- 2.3
 :، بناء على ادلقاييس التالية

 .عدد األماكن البيداغوجية ادلتوفرة - 
 .رغبة التلميذ - 

 .النتائج الدراسية للتلميذ - 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

على  ؽلكن اإلشارة إُف تنظيم ىذه ادلصاٌف: تنظيـم مهام مصالح التوجيـو المدرسي والمهني -4
 :مستويُت كعلا 

يوجد على مستول كزارة الًتبية الوطنية مديرية التوجيو كالتقوًن كاالتصاؿ اليت  : المستوى المركزي –1   
يتعلق بعملية التوجيو ادلدرسي كادلهٍت كعلى تنظيمو على  أسندت ذلا مهاـ اإلشراؼ على كل ما

جاء يف ادلنظاـ اإلدارم لوزارة الًتبية الوطنية تنقسم ىذه ادلديرية  ادلستول احمللي كالوطٍت كحسب ما
 :إُف مديريات فرعية كىي كالتاِف

 .ادلديرية الفرعية للتقوًن
 .ادلديرية الفرعية للتوجيو كاخلريطة ادلدرسية       - 

 .ادلديرية الفرعية للتوثيق       - 
   

 تنشأ مراكز التوجيو ادلدرسي كادلهٍت على مستول كل كالية :(الوالئي)المستـوى المحلي – 2           
دبوجب مرسـو كزارم كىي ىيئة تقنية إدارية توضع ربت سلطة كزارة الًتبية الوطنية كربت إشراؼ 

 .مديريات الًتبية على ادلستول الوالئي
    يوجد على مستول كل كالية على األقل مركز عمومي للتوجيو ادلدرسي ادلهٍت كيرتبط نشاطو دبا 

غلرم يف مؤسسات التعليم كالتكوين ك يقـو بتنفيذ سياسة التوجيو ادلسطرة على مستول ادلصاٌف 
ادلركزية كيشمل فرقة تقنية تتكوف من رلموعة من مستشارم التوجيو ادلدرسي كادلهٍت يشرؼ عليهم 

   .مفتش التوجيو ادلدرسي كادلهٍت ،مديرا للمركز
    
 :مهام مستشاري التوجيـو المدرسي والمهـني ونشاطاتهم-  1.4 

القرار  دبوجب حددت  فلقد التػوجيو ادلدرسي ك ادلهنػيم مستشػار كنشاطاتىاـمب فيما يتعلق       
 : تلخيصها فيما يلي كؽلكن 1991نوفمرب 13 يف ادلؤرخ 827 رقم

.  مركز التوجيو ادلدرسي ك إشرافو مدير  سلطة إُف التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت  مستشار ؼلضع- 
 يف  ك التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍتمركز يف  مهامو ك ادلهٍت  ادلدرسي  التوجيو  مستشارؽلارس  - 

.  ك الثانويات ك ادلتاقن ساسيةألاادلدارس 



 

 تتكوف من رلموعة جغرافية مقاطعة يف قنشاطاتؽلارس مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت  - 
.  ػلددىا مدير مركز التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت التكوينمؤسسات للتعليم ك 

 عن دكريةإلشراؼ على مقاطعة يقدـ تقارير ايتوُف مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت مسؤكلية - 
.  فيها نشاطاتو

 األعماؿ ادلرتبطة بتوجيو التبلميذ ك إعبلمهم جبميعيكلف مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت  - 
. متابعة عملهم ادلدرسي ك

 مؤسسات التكوين كيف يفستقصاءات ال ك ابالدراسات  ادلهٍت كيقـو مستشار التوجيو ادلدرسي - 
. عاَف الشغل

 كما ؽلكن أف التعليمية ك الوسائل  ادلضامُت ربليل  يفيساىم مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت - 
. ربسينو ك ة يف إطار تقوًن مردكد ادلنظومة الًتبومستقصاءاتالكايكلف بإجراء الدراسات 

.  يف حالة الغياب أك ادلانع ادلركز مدير  ؼللف  أف ك ادلهٍت ادلدرسيؽلكن مستشار التوجيو  - 
 التعليمية يف إطار ادلؤسسات  ادلدرسي ك ادلهٍت يفالتوجيو مستشار بو يقـو  الذم  النشاط  يندرج- 

.  التابع للمؤسسة الًتبومنشاطات الفريق 
 ادلؤسسة مدير مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف بداية كل سنة دراسية برنامج نشاطو إُف يقدـ- 

ادلعنية  
 إشراؼ مدير ربت  التعليمية يف ادلؤسسات  نشاطو ك ادلهٍت ادلدرسي التوجيو  مستشار  ؽلارس- 

 . الًتبية للدراسات ك األساتذة الرئيسُت ك مستشار ادلدير نائب  مع بالتعاكفادلؤسسة 
: يلي تتمثل نشاطات مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف رلاؿ التوجيو خصوصا فيما

.  التبلميذ على التكيف مع النشاط الًتبوم مساعدةالقياـ باإلرشاد النفسي ك الًتبوم قصد   - 
.  الذين يعانوف من مشاكل خاصة بالتبلميذإجراء الفحوص النفسية الضركرية قصد التكفل   - 
 مدرسيا ك ادلشاركة يف تنظيم التعليم ادلكيف ادلتخلفُتستكشاؼ التبلميذ اادلساعلة يف عملية   - 

 .تقييمهاستدراؾ ك الدركس اك
:  يلي  تتمثل نشاطات مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف رلاؿ اإلعبلـ خاصة فيما

بغرض مداكمات  التعليم ك إقامة مؤسسات داخل االتصاؿضماف سيولة اإلعبلـ ك تنمية - 



 

. ستقباؿ التبلميذ ك األكلياء ك األساتذة ا
لياء ك ادلتعاملُت ادلهنيُت طبقا ألك ك االتبلميذتنشيط حصص إعبلمية مجاعية ك تنظيم لقاءات بُت - 

.  مع مدير ادلؤسسة ادلعنية بالتعاكف تعدلرزنامة 
.  ادلهنية ادلتوفرة يف عاَف الشغل ادلنافذتنظيم محبلت إعبلمية حوؿ الدراسة ك احلرؼ ك - 
ستعانة باألساتذة ك مساعدم الًتبية ال باالتعليميةتنشيط مكتب اإلعبلـ ك التوثيق يف ادلؤسسات - 

.  اإلعبلـ الكايف للتبلميذ توفَتك تزكيده بالوثائق الًتبوية قصد 
 علىك ادلدركسة يطلع مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف إطار تأدية مهامو على ملفات التبلميذ-

.  اليت تساعده على شلارسة كظائفو ادلعلوماتمجيع 
.  التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف ىذه احلالة إُف قواعد السر ادلهٍت مستشار ؼلضع -
 ثناءأدـ ػستشارية ك يقاساـ بصفة ألؽيشارؾ مستشار التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف رلالس ا- 

 ظركؼ عملهم ك ربسُتنعقادىا كل ادلعلومات ادلستخلصة من متابعة ادلسار ادلدرسي للتبلميذ قصد ا
. احلد من التسرب ادلدرسي 

 بادلشاركة ادلهٍتف يكلف مستشار التوجيو ادلدرسي ك أؽلكن مدير مركز التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت - 
.  تتطلب كفاءات خاصة اجتماعيةيف نشاطات ثقافية ك تربوية ك 

 مدير مركز التوجيو ادلدرسي عن ينوب فأ ك ادلهٍت ادلدرسي التوجيو  مستشار  الضركرةؽلكن عند  - 
 .  الوجيو ادلدرسي ك ادلهٍتمركز  ميدانية خارججتماعات  ا ك ادلختصة  اللجاف  شغاؿأك ادلهٍت يف  

 ادلعارؼ ربديد ك ك ربسُت ادلستول التكوين  عملية ادلدرسي ك ادلهٍت يف التوجيو  مستشاريشارؾ - 
 . ادلهنية  كاجباتو  يف  ادلشاركة ىذه تدخل ك الًتبية كزارة تنظمها  اليت
 بالنشاطات عبلهأيقـو ادلستشار الرئيسي للتوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت زيادة على ادلهاـ ادلذكورة  - 

:  اإلضافية التالية 
.  يف رلاؿ البحث البيداغوجي أعليةالدراسات ك التحقيقات اليت تكتسي إصلاز - 
 التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت ادلبتدئُت ك اإلشراؼ عليها يف إطار التكوين مستشارممتابعة نشاطات - 

. ادلتواصل



 

 ستفادةالا ادلذكورة  طات اإلضافيةاؽلكن ادلستشار الرئيسي للتوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت بعنواف النش- 
. من تقليص يف ادلقاطعة اليت يشرؼ عليها 

  
 ادلتضمن تنظيم 24/12/1991 ادلؤرخ يف 269/1241/91 من خبلؿ ما جاء يف ادلنشور الوزارم رقم    

 ادلؤرخ يف 219/1241/91 عمل مستشارم التوجيو ادللحقُت بالثانويات الذم جاء كتكملة للمنشور رقم
ادلتعلق بتعيُت مستشارم التوجيو يف الثانويات تتمثل كذلك مهاـ مستشارم التوجيو  18/12/1991

 :فيما يلي
 :نشاطات المتابعة والتوجيو والتقويم-
ثطبقخ اىقج٘ه - ٍدَ٘عبد اىت٘خٍٔ- ٍعبىدخ ثطبقخ اىَتبثعخ ٗاىت٘خٍٔ ٗاستغالىٖب)تحضٍز ٗاستغاله أدٗاد اىت٘خٍٔ -

 . (ٗاىت٘خٍٔ

 ربليل النتائج ادلدرسية لتبلميذ السنة األكُف ثانوم يف سلتلف الفركض كاالختبارات كمن خبلؿ ذلك-
 .دراسة توزيع التبلميذ يف كل اجلذكع ادلشًتكة يف رلالس التنسيق كادلتابعة يف تعليم كل مادة

 .تطبيق الركائز للكشف عن القدرات كادلهارات-

 .دراسة كاستثمار نتائج عمليات التقوًن الًتبوم كادلساعلة يف تنظيم كيفية كطرؽ إصلازىا-

 .استغبلؿ نتائج اختبارات ادلكتسبات ادلسبقة كتبليغها إُف ادلدارس األساسية األصلية بادلقاطعة-

 (حسب احلاجة كاإلمكانيات)القياـ بإجراء الفحوص السيكولوجية على التبلميذ يف الثانوية -
 .كمقارنتها بالنتائج ادلدرسية

 .إجراء استبياف احلوافز كاالىتمامات على تبلميذ الثانوية مث تستغل كتشرح للتبلميذ كاألساتذة - 

 .إقامة كدعم االتصاؿ ادلباشر مع التبلميذ عن طريق ادلقابلة - 

 .التحضَت كادلشاركة يف رلالس األقساـ كرلالس القبوؿ كالتوجيو النهائية - 

متابعة التبلميذ من الناحية الدراسية كالنفسية كتدكين ادلبلحظات كاالستنتاجات دلعرفة ادللمح  - 
 .الدراسي للتلميذ

 .استكشاؼ التبلميذ الذين ػلتاجوف للتعليم ادلكيف كالذين ػلتاجوف لبلستدراؾ - 

 .تدعيم األستاذ يف التقوًن كادلساعلة يف توضيح إشكالية التقوًن يف ادلؤسسة - 

 :نشاطات اإلعـالم والتوثيـق



 

 .دعم اإلعبلـ اذباه األساتذة كاألكلياء بتنظيم حصص إعبلمية عامة متخصصة- 
 .تنشيط خلية التوثيق كاإلعبلـ يف الثانوية كيف ادلدارس األساسية التابعة للمقاطعة- 
 . تنظيم حصص إعبلمية مجاعية لفائدة التبلميذ سلتلف ادلستويات- 

ضماف ادلداكمات يف ثانويات اإلقامة كبقدر اإلمكاف يف ادلدارس األساسية كذلك كفق رزنامة    - 
 .ربدد من بداية السنة بالتنسيق كالتشاكر مع مديرم ادلؤسسات

 .استقباؿ كإعبلـ التبلميذ ادلسجلُت يف الثانويات ادلسائية - 

 .ضماف سيولة اإلعبلـ داخل ادلؤسسة كبُت ادلؤسسات- 

 .تنمية اإلتصاؿ مع احمليط- 

 (. مطويات–ملصقات - لوحات)إصلاز كسائل اإلعبلـ - 

تنظيم زيارات إعبلمية يف ادليداف لفائدة التبلميذ ربت إشراؼ إدارة ادلؤسسات التعليمية بادلقاطعة - 
 .يف إطار تنظيم األبواب ادلفتوحة على ادلؤسسات التكوينية كادلعاىد

 .تنظيم األسبوع الوطٍت لئلعبلـ حوؿ ادلنافذ الدراسية كالتكوينية- 

 .تقوًن مدل تأثَت عملية اإلعبلـ يف الوسط ادلدرسي- 
 اىذراسبد ٗاالستقــــظبءاد

 .إجراء االستقصاءات كالتحقيقات حوؿ إمكانيات التكوين- 
 إجراء دراسات ذات عبلقة بادلواضيع الًتبوية سواء كانت ذات طابع زللي أك كالئي أك كطٍت  - 

 .كتتمحور عموما حوؿ ادلنظومة الًتبوية
 : مهام مراكز التوجيو المدرسي والمهني ونشاطاتها -2.4 

تعترب مراكز التوجيو ادلدرسي ىيئات عمومية ذات طابع تقٍت كإدارم كتكلف باإلشراؼ على     
أك على كل ادلقاطعات الدراسية ادلوجودة على  (رلموعة من الدكائر )رلموعة من ادلقاطعات الدراسيػة 

تسهر ىذه ادلراكز على تنفيذ النشاطات . مستول الوالية يف حالة توفر ىذه األخَتة على مركز كاحد
ادلرتبطة باحملاكر ادلذكورة كىذا عن طريق مستشارم التوجيو ادلدرسي ادلعينُت على مستول ادلركز أك 

يعُت على مستول ىذه ادلراكز . على مستول مؤسسات التعليم الثانوم دلقاطعة تدخل ىذه ادلراكز
مديرا ذلذه اذليئة يشرؼ على تسيَتىا كتنظيمها من الناحية اإلدارية  مفتش التوجيو ادلدرسي كادلهٍت

 .كالتقنية



 

الذم يتضمن القانوف 1990فرباير 06 ادلؤرخ يف 49-90    حسب ما جاء يف ادلرسـو التنفيذم رقم 
 : األساسي لعماؿ قطاع الًتبية فإف مهاـ مفتش التوجيو ادلدرسي كادلهٍت قد حددت كما يلي

 .يتوُف التسيػَت اإلدارم كالتقٍت دلركز التوجيو ادلدرسي كادلهٍت- 
 .يقـو بربط الصلة بُت مؤسسات التعليم كالتكوين كالقطاعات ادلستعملة- 
يراقب بالتعاكف مع ادلصاٌف ادلعنية إجراء االستقصاءات اإلحصائية ادلتعلقة بالًتبية كاالمتحانات - 

 .النفسانية كيقـو بصفة خاصة بتوزيع االستبيانات االستقصائية يف مقاطعتو كغلمعها كيراقبها
يقـو استجابة الحتياجات دائرتو يف إطار ادلبادرات الصادرة عن ادلصاٌف ادلركزية كذلك بكل دراسة - 

 .تتعلق بالوضعية الدراسية كالًتبوية كزبطيط التعليم كتقييم األىداؼ يف رلاؿ التعليم كالتكوين
    

لربنامج  احملاكر الكربل 11/11/1992 ادلؤرخ يف 356/124/92 لقد حدد ادلنشور الوزارم رقم     
عمل مصاٌف التوجيو ادلدرسي كالذم ؽلثل اإلطار ادلرجعي لتحديد كتوزيع نشاطات ىذه ادلراكز كذلك 

 :باالعتماد على  األسس التالية
ربديد أكلويات ترتبط باحتياجات النظاـ الًتبوم جلعل مصاٌف التوجيو تساىم بفعالية أكرب يف دفع  - 

 .حركة التجديد الًتبوم
تدقيق يف مجلة من العمليات كادلمارسات للخركج من العموميات إُف رلاؿ الفعالية الًتبوية  - 

 . كاإلسهاـ االغلايب يف ربديد ادلشكبلت كاحللوؿ ادلناسبة ذلا
اعتماد التكوين كإعادة التكوين أسلوبا خللق جو جديد يف عبلقات العمل كإحداث جدلية تربوية  - 

 .بُت كل العناصر ادلساعلة يف التوجيو كاإلرشاد النفسي الًتبوم
حصر النقص التشريعي ادللحوظ كالعمل على إغلاد نصوص كصيغ تنظيمية قادرة على رد االعتبار  - 

 .للموجو كدلركز التوجيو كخلية تربوية ذات خصوصيات
 : أما فيما يتعلق باحملاكر فلقد أكد ىذا ادلنشػػور على ما يلي

إف ىذا النشاط حسب ىذا ادلنشور يهدؼ إُف جعل اإلعبلـ : مجال اإلعالم المدرسي واالتصال- 
ادلدرسي أداة التواصل بُت كل ادلتعاملُت مع الفعل الًتبوم ككسيلة تساىم يف تكوين الطفل كيف توعيتو 

دبشاكل اجملتمع االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية دلساعدتو على التفاعل مع احمليط كالتكيف معو 
 :كذلذا يرمي برنامج النشاطات إُف 



 

 :تعضيد اإلعبلـ الًتبوم يف الوسط ادلدرسي من خػػػػبلؿ - 1    
 .إصلاز كثائق إعبلمية - 
 .توزيع كتقوًن الوثائق اإلعبلمية - 
 .تكثيف احلصص اإلعبلمية ادلوجهة للتبلميذ ك أكلياءىم - 

 .ادلساعلة يف تكوين التبلميذ يف رلاؿ اإلعبلـ الذايت- 2
من خبلؿ دراسات ميدانية كادلقاببلت : استطبلع النتظارات ادلتعاملُت مع اإلعبلـ ادلدرسي -3

 .كاالستبيانات
 
 .بتنشيط كرشات كأياـ دراسية حوؿ طرؽ إصلاز الوسائل كاستعماذلا :التكػػوين- 4
ٌتعيق ٕذا اىَح٘ر ثتقٌٌ٘ اىَْبٕح اىتعيٍٍَخ ٗمذىل تقٌٌ٘ اىَنتسجبد اىذراسٍخ ٌٗخض ٍختيف  :ٍدبه اىتقـــٌٌ٘- 

 :اىَستٌ٘بد ًٕٗ

 :التعليػػػػم األساسي- 1
 .تقوًن ادلناىج يف هناية الطور الثاين كالثالث-  أ
 بناء أدكات لتقوًن مكتسبات تبلميذ هناية الطور -ب

تقوًن موحد للتبلميذ يف هناية كل مرحلة من مراحل التعليم األساسي : كضع أدكات التقوًن- ج
 .الثبلثة

 .تطوير نظاـ التقوًن احلاِف بإصدار تعليمات كالقياـ بعمليات تكوينية-د
 :التعليػػم الثانػػوم- 2
 .إعداد كسائل تقوًن ادلناىج اجلديدة كادلتعلقة ببعض ادلواد األساسية يف اجلذكع ادلشًتكة –أ 

العمل عل إغلاد كسائل تربوية مساعدة على إقامة تقوًن موحد يف بعض مستويات التعليم - ب
 .الثانوم 

 :الدراسػػػػات- 3
دراسة رلموعة من اإلشكاليات لبعض عناصر النظاـ الًتبوم هبدؼ تشخيصها كإغلاد حلوؿ ذلا -

 .للرفع من أداء النظاـ الًتبوم
 .ربليل بعض الظواىر الًتبوية ادلبلحظة يف األقساـ أك على ادلستول الوالئي كالوطٍت- 



 

تنظيم رلموعة من ادللتقيات الوطنية ك اجلهوية خاصة بالتقوًن لفائدة سلك التفتيش : التكـــــــوين - 4
كاألساتذة الرئيسيُت كمسئوِف ادلواد حىت يلعب التقوًن دكره ككاشف للخلل يف ادلمارسة الًتبوية 

 .كمعاًف ذلا
تتمحور النشاطات يف رلاؿ التوجيو كما جاء يف ىذا ادلنشور حوؿ     إشكاليات : مجــال التوجيـــو

 :معركفة كربتاج إُف حصر كتدقيق كىي تتلخص يف
من حيث طرؽ القبوؿ كالتوجيو كالوسائل ادلستعملة لذلك كما يتعلق األمر : قضايا القبوؿ كالتوجيو -1

 :بتمحيص أساليب الطعن يف قرارات اجملالس ادلختلفة سواء على مستول
 .االنتقاؿ من التعليم األساسي-         
 .االنتقاؿ كالتوجيو بعد اجلذكع ادلشًتكة -        

 
 : البحث يف كسائل كطرؽ التوجيو  - 2

     إف ربسُت شلارسات التوجيو يرتبط أصبل بالبحث ادلتواصل يف ربديث أساليب التوجيو 
لذلك فانو من األكلويات ادلعتمدة مواصلة البحث يف رلاؿ أدكات تقوًن االىتمامات .كأدكاتو

 .كالقدرات ككذلك يف أساليب اإلرشاد النفسي كالًتبوم للتعرؼ على التبلميذ كطموحاهتم
كذلك بتوجيو جهد العاملُت يف حقل التوجيو إُف إشكاليات ربتاج :  الدراسات النفسانية الًتبوية-3

 .إُف معاجلات كدراسات تشخيصية
من حيث الوسائل ادلالية كادلادية ككذلك  : ادلساعدة على إشعاع ادلراكز الوالئية   إغلاد الوسائل-4

  . األدكات التشريعية كالقانونية
بالتعاكف مع ىيئة التفتيش العاـ دلعرفة احتياجات ادليداف كالعمل على جعل التكوين : التكػػػػػوين -  5

كإعادة التكوين أسلوبا لبعث متجدد للتوجيو الًتبوم من خبلؿ عمليات موجهة دلديرم ادلراكز 
 .كادلستشارين

   يتم تنفيذ برامج نشاطات مراكز التوجيو ادلدرسي كادلهٍت بفضل خدمات رلموعة من مستشارم 
التوجيو ادلدرسي كادلهٍت الذين يتم توظيفهم على أساس مسابقة كطنية كىم من متخرجي معهد علم 

كما ؽلكن للمركز أف يتوفر على خدمات سيكوتقنيُت يشتغلوف على .النفس كمعهد علم االجتماع



 

يكلف كل مستشار باإلشراؼ على مقاطعة . مستواه بالتنسيق مع مستشارم التوجيو ادلدرسي
 ك يقـو بإصلاز كل النشاطات (اإلكماليات)مدرسية تتكوف من ثانوية كرلموعة من ادلدارس األساسية 

ادلتعلقة  بالتوجيو كما ىو كارد يف ادلناشَت الوزارية السالفة الذكر كادلتعلقة دبهاـ كنشاطات مستشارم 
      .              التوجيو ادلدرسي كادلهٍت  

  : يرورة التوجيو المدرسي في المنظـومة التــربوية الجزائريةـ تنظيم س-5
   سنتطرؽ فيما يلي إُف الطريقة ادلعتمدة حاليا يف عملية توجيو التبلميذ يف ادلؤسسات التعليمية 

كإُف دكر كسلتلف اجملالس اليت تتدخل يف ىذه السَتكرة ك اليت تؤخذ على مستواىا سلتلف القرارات 
 .مصاٌف التوجيو يف سياؽ ىذه العملية

إف عملية توجيو التبلميذ إُف سلتلف اجلذكع ادلشًتكة يف السنة األكُف ثانوم ك إُف سلتلف الشعب     
 :الدراسية يف السنة الثانية ثانوم سبر دبرحلتُت أساسيتُت كعلا 

 : االنتــــقال والتوجيـــو إلى السنة األولى ثانوي -1.5

على أساس نتائج السنة األكُف ثانوم اجلذكع ادلشًتكة الثبلثة يف تتم عملية االنتقاؿ كالتوجيو إُف      
كتتوج .التقوًن ادلستمر يف السنة التاسعة أساسي كالنتائج ادلتحصل عليها يف شهادة التعليم األساسي

شهادة التعليم األساسي الذم يدـك ثبلث سنوات كيتم حساب معدؿ القبوؿ ب الطور الدراسة يف ىذا
 :      لكل تلميذ باعتماد الطريقة التالية 

 (*) (  Χ 2معدؿ شهادة التعليم األساسي  )+معدؿ السنة التاسعة أساسي = ؽ.ـ              
3  

كيدِف كل  .ؽستحقااليتم قبوؿ ك توجيو التبلميذ إُف السنة األكُف ثانوم بعد ترتيبهم حسب ا     
تلميذ خبلؿ السنة التاسعة أساسي برغباتو عن طريق ملء بطاقة الرغبات اليت سبثل اجلذكع ادلشًتكة 

تتم عملية  توجيو التبلميذ إُف السنة األكُف ثانوم . حيث يقـو التلميذ بًتتيبها حسب تفضيلو
 :باالعتماد على ادلعايَت التالية 

 ( نتائج التقوًن ادلستمر كنتائج امتحاف شهادة التعليم األساسي) للتلميذ ةالنتائج الدراسي- 
 . األساتذة تمبلحظات ك اقًتاحا- 
 .رغبات التلميذ - 

                                                 
(*)

 . 2002 النظاـ الًتبوم اجلزائرم ،ادلديرية الفرعية للتوثيق،مديرية التقوًن ك التوجيو كاالتصاؿ،كزارة الًتبية الوطنية فيفرم:أنظػر – 



 

 .متطلبات اجلذع ادلشًتؾ  - 

  . (**) ك مبلحظات مستشار التوجيوتاقًتاحا         -
يتم إقرار قبوؿ كتوجيو  فإنو 1996 /04/05ادلؤرخ يف  96 /76حسب ما جاء يف ادلنشور رقم       

 :التبلميذ على مستول رللسُت كعلا 
 ىذا اجمللس يعوض اجمللس الذم كاف يعرؼ سابقا دبجلس القبوؿ كيتكوف:مجلس أساتذة االكمالية-

 :  من
 .(رئيسا)مدير االكمالية  -    

 . التوجيو ادلدرسي كادلهٍترمستشا -   
 .أساتذة السنة التاسعة أساسي -   
 .مستشار الًتبية -   
 .(عضوا مبلحظا)رئيس مجعية أكلياء التبلميذ -  
 :يتكفل ىذا اجمللس بػػ:مهــام المجلـــــس 

 .حساب ادلعدؿ العاـ لنتائج التقوًن ادلستمر يف السنة التاسعة أساسي-    
 .حساب معدؿ شهادة التعليم األساسي-  
 .حساب معدؿ القبوؿ-  
 .ترتيب كل التبلميذ ترتيبا تنازليا-  
 .دراسة كربليل النتائج الدراسية لكل تلميذ كمقارنتها برغبتو-  
 .اقًتاح التبلميذ الذين يستطيعوف متابعة الدراسة يف السنة األكُف ثانوم-  
 .اقًتاح توجيههم إُف إحدل اجلذكع ادلشًتكة-  
 .اقًتاح ادلًتشحُت إلعادة السنة-  
 .تدكف نتائج أعماؿ ىذا اجمللس يف زلضر خاص يعتمد كوثيقة عمل مرجعية جمللس القبوؿ كالتوجيو- 

 :مجلس القبـــول والتوجيـــــو-

                                                 
(**)

  .1996 من األكُف أساسي إُف البكالوريا ،كزارة الًتبية الوطنية سبتمرب:دليل كِف التلميذ:أنظػر - 



 

غلتمع ىذا اجمللس على مستول ادلقاطعة للبث يف كل القضايا ادلتعلقة بالقبوؿ يف السنة األكُف     
 .ثانوم من التعليم الثانوم كتوجيو التبلميذ إُف سلتلف اجلذكع ادلشًتكة

  : يتكوف  ىذا اجمللس من األعضاء التالية من : تكـــوين المجلس
 .رئيسا-  أكمدير الًتبية أك شلثل عنهما لو على األقل رتبة رئيس مصلحةةمفتش األكادؽلي     - 
 .مدير مركز التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت     - 

 .مدير أك مديرم الثانوية     - 

 .(  للمقاطعة )مديرم اإلكماليات     - 

 مستشار التوجيو ادلكلف بادلقاطعة    - 

  .شلثل عن مجعية أكلياء التبلميذ    - 

 :يتوُف ىذا اجمللس ادلهاـ التالية: مهاـ اجمللس
 :يف رلػػػػاؿ القبػػػػوؿ-

 .ترتيب تبلميذ ادلقاطعة ترتيبا تنازليا حسب معدالت القبوؿ      - 
دراسة نتائج التبلميذ ادلرشحُت لبلنتقاؿ إُف السنة األكُف من طرؼ رلالس أساتذة      - 

 .اإلكماليات
 .(20 من10 كىو حاليا )ربديد أدىن معدؿ القبوؿ يف السنة األكُف ثانوم     - 

 .ربديد قائمة التبلميذ ادلقبولُت يف السنة األكُف ثانوم     - 
 .في مجـــال التوجيــو- 

دراسة ادلبلمح ادلدرسية للتبلميذ ادلقبولُت يف السنة األكُف ثانوم كمقارنتها برغباهتم      - 
 .كدبستلزمات كل جذع مشًتؾ كبعدد األفواج الًتبوية ادلفتوحة 

اقًتاح التعديبلت احملتملة للتنظيمات الًتبوية دكف أف زبل ىذه التعديبلت بالتنظيم العاـ     - 
 .للخريطة

التوجيو النهائي جلميع التبلميذ ادلقبولُت يف السنة األكُف ثانوم علما أنو غلب تلبية رغبات    - 
 .التبلميذ ادلتفوقُت ،كأخذ بعُت االعتبار احلد األدىن من متطلبات أك مستلزمات كل جذع مشًتؾ

 .تدكين قرارات رللس القبوؿ كالتوجيو يف زلضر خاص - 
 



 

 .االنتقال والتوجيـو إلى السنة الثانية ثانـوي - 2.5  
    تتوقف عملية االنتقاؿ ك التوجيو إُف شعب السنة الثانية ثانوم على النتائج الدراسية كىذا 

 :كتتم ىذه العملية كما يلي  10/20باحلصوؿ على معدؿ 
 .ترتيب التبلميذ حسب االستحقاؽ بعد حساب ادلعدؿ السنوم - 
 .ترتيب التبلميذ  حسب معدالهتم يف رلموعات التوجيو - 

ينعقد رللس القسم يف هناية السنة كتدرس فيو النتائج اليت ربصل عليها التبلميذ خبلؿ السنة -    
  .كيقدـ اقًتاحات التوجيو إُف سلتلف الشعب ادلوجودة يف السنة الثانية ثانوم الدراسية

 :أما معدؿ االنتقاؿ فيتم حسابو كالتاِف
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تتم عملية القبوؿ كالتوجيو إُف السنة الثانية ثانوم من :مجلس القبول والتوجيو في السنة الثانية ثانوي- 
 ادلتضمن إنشاء 06/04/1992 ادلؤرخ يف 96طرؼ ىذا اجمللس الذم أنشأ دبوجب القرار الوزارم رقم 
 .)*(رللس القبوؿ كالتوجيو يف السنة الثانية من التعليم الثانوم

  :تتمثل مهاـ ىذا اجمللس فيما يلي:مهامـــو
 .دراسة اقًتاحات رلالس األقساـ فيما يتعلق بتقوًن كتوجيو تبلميذ اجلذكع ادلشًتكة

أخذ القرار النهائي يف قبوؿ كتوجيو التبلميذ يف سلتلف الشعب كالتخصصات ادلفتوحة يف السنة    - 
  .الثانية ثانوم

أخذ القرار بإعادة السنة األكُف ثانوم يف اجلذع ادلشًتؾ الذم قضى فيو التلميذ سنتو أك اجلذع   - 
  .ادلشًتؾ الذم يناسب ادللمح الًتبوم للتلميذ

 .ربديد قائمة التبلميذ الذين أهنوا دراستهم - 
 
 :يتكوف ىذا اجمللس من :تشكيـــلو 

 .مدير الثانوية ،رئيسا -

                                                 
 رلموعة نصوص اخلاصة بتنظيم احلياة ادلدرسية ،ادلديرية الفرعية للتوثيق ،مديرية التوجيو كاالتصاؿ ،كزارة الًتبية الوطنية مارس- (*)

1993. 



 

 .مدير الدراسات-
 .  للًتبيةمادلستشار الرئيس-
 .مدير مركز التوجيو أك مستشار التوجيو-
 . مسئوِف األقساـ يف السنة األكُف ثانوميناألساتذة الرئيسي-

 . الرئيسية لكل شعبة من شعب السنة الثانية ثانومادلوادأساتذة - 
 .شلثل عن مجعية أكلياء التبلميذ- 

 101/124 رقم كرد يف ادلنشور أما فيما يتعلق بتوجيو التبلميذ فيعتمد ىذا اجمللس حسب ما

  :يلي على ما 08/04/1992 ادلؤرخ يف 92/

ادلعدؿ العاـ أك ادلعدؿ السنوم ك معدؿ ادلواد األساسية  أك ما يطلق عليو :النتائج الدراسية      - 
 .دبعدؿ رلموعات التوجيو 

 . األساتذةتاقًتاحا       - 
 .اقًتاحات ك مبلحظات مستشار التوجيو       - 
 .رغبات التبلميذ       - 

 .مستلزمات شعب السنة الثانية ثانوم
 

 . إعادة ىيكلة التعليم الثانوي-3.5
     غلب أف نشَت يف ىذا اإلطار إُف أنو بقيت ىيكلة التعليم الثانوم كطريقة القبوؿ كالتوجيو إُف 

 يف إطار اإلصبلحات .2004 /2003غاية السنة الدراسية  اجلذكع ادلشًتكة الثبلثة سارية ادلفعوؿ إُف
 طرأت -كما سبق الذكر- 2004/2005 ابتداء من السنة الدراسية اجلديدة اليت عرفتها ادلنظومة الًتبوية

  :على سَتكرة التوجيو التعديبلت التالية 
بقيت طريقة االنتقاؿ كالتوجيو على حاذلا إذ  : االنتقال والتوجيـو إلى السنة األولى ثانوي- 1.3.5

تتخذ القرارات اخلاصة هبا على مستول رللسُت كما أشَت إليو سالفا كعلا رللس أساتذة االكمالية 
 . كرللس القبوؿ كالتوجيو



 

لقد أعيد النظر يف تنظيمها إذ بعدما كانت السنة األكُف ثانوم منظمة : تنظيم الجـذوع المشتركة -أ
على شكل ثبلث جذكع مشًتكة كىي جذع مشًتؾ آداب كجذع مشًتؾ علـو كجذع مشًتؾ 

 :تكنولوجيا أصبحت يف إطار اإلصبلحات اجلديدة تتشكل من جذعُت مشًتكُت كعلا
  جذع مشترك آداب     - 
  .جذع مشترك علوم وتكنولوجيا     - 

 :لقد أصبح معدؿ القبوؿ يف السنة األكُف ثانوم ػلسب كما يلي : معدل القبول-ب
 (  Χ 3معدؿ شهادة التعليم األساسي  )+ معدؿ السنة التاسعة أساسي =ؽ .ـ           
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-لقد أصبحت بطاقة الرغبات ادلقًتحة لتبلميذ السنة التاسعة أساسي ربتوم :بطاقة الرغبات- ج

.  على ظلطُت من التعليم كعلا التعليم ادلهٍت كالتكوين ادلهٍت-باإلضافة إُف اجلذعُت ادلشًتكُت  ادلذكورين
فبإمكاف التبلميذ الذين يرغبوف يف ىذين النمطُت من التعليم اإلشارة إليو يف بطاقة الرغبات كىذا 

  .ؼلص كذلك تبلميذ السنة األكُف ثانوم
 

 :التوجيــو إلى السنة الثانية ثانــوي االنتقال و -2.3.5

    لقد بقيت طريقة االنتقاؿ كالتوجيو إُف السنة الثانية ثانوم بدكف تغيَت إذ تعتمد على نفس ادلعايَت 
إال أف تنظيم السنة الثانية ثانوم طرأت عليو تعديبلت كتتعلق دبختلف الشعب كىي سبق .ادلذكورة 

 .كأف مت ذكرىا 
    ذبدر اإلشارة إُف أف عملية التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم زلظوظة خبدمات مستشارم التوجيو 

فمن بُت اخلدمات الرئيسية دلستشارم التوجيو صلد أعماؿ ادلتابعة .ادلعينُت على مستول الثانويات 
اليت يقـو هبا مع تبلميذ السنة األكُف ثانوم ك تتضمن ادلتابعة النفسية ك الدراسية من خبلؿ تقييم 

 اٍف، كيهدؼ ىذا العمل ....تىتماماالستبياف ادليوؿ ك ااالنتائج الدراسية ك ادلقاببلت كاحملاكرات ك 
إال أنو يبلحظ أف نتائج أعماؿ ادلتابعة ىذه قليبل . إُف معرفة ادلبلمح الدراسية للتبلميذ قصد توجيههم

بالتاِف ينتج عن ىذا أف أعداد ىائلة من التبلميذ . تؤخذ بعُت االعتبار يف القرارات النهائية للتوجيوما
مبلزلهم كداغوجي كتتناىف سباما مع طموحات التبلميذ متفرض عليها قرارات ال عبلقة ذلا بالتوجيو الب

 . الدراسية 



 

        
    يعترب التوجيو إُف شعبة اذلندسة ادليكانيكية ك اذلندسة ادلدنية ك اذلندسة الكهربائية ك شعبة 

ىذه الشعب على حد  فالتوجيو إُف. ك البناء ك األشغاؿ العمومية أحسن مثاؿ على ذلكءالكيميا
 فقوؿ مستشارم التوجيو غالبا ما يفرض على التبلميذ دللء البقع البيداغوجية كحىت نتائج امتحا

 .ذلك البكالوريا يف ىذه الشعب تؤكد على
     ػلقق ؽلكن أف تتفق أراء مستشارم التوجيو يف تأكيدىم على أف التوجيو احلاِف ال مصداقية لو كال

ك ىذا يرجع أساسا إُف كضع التقديرات . إذ يتناىف سباما مع التوجيو بادلشركع ادلنشودةىداؼ األ
 ادلؤشرات الرقمية للخريطة ادلدرسية ال غَت ، احلقيقية للتوجيو يف مؤخرة الًتتيب ليعتمد يف األخَت على

    . أسس لوضع التنظيمات الًتبويةمبلمح التبلميذ الدراسيةبدال من أف تكوف 
 

إف آخر ادلناشَت الوزارية اليت تضمنت إجراءات انتقالية لتوجيو التبلميذ إُف شعب السنة الثانية        
يؤكد على ىذا (إليو سبق كأف أشَت )19/09/2005 ادلؤرخ يف 262/6.0.0/05 كادلنشور رقم ثانوم

 : يلي االذباه إذ يشَت يف الفقرة اخلاصة بإجراء عملية التوجيو إُف ما
بالنسبة لباقي التبلميذ  أما.األكُف  األكائل من ضمن التبلميذ ادلقبولُت حسب رغبتهم%05يوجو «

 ممراعاة الًتتيب التفضيل التوجيو مع فيتم توجيههم كفق ترتيبهم يف رلموعات  (%95)ادلقبولُت
يؤكد على نفس االذباه زلتول ادلنشور . »لرغباهتم ك نتائجهم الدراسية كاألماكن البيداغوجية ادلتوفرة

    .مت أشَت إليو سابقا  كالذم27/03/2005 ادلؤرخ يف 41/6.0.0/05رقم 
    

تعترب عملية التوجيو ادلدرسي من أىم العمليات « يف مقدمتو إُف أنو ادلنشورأشار ىذا      لقد 
لذا غلب أف يتم فعل التوجيو بالتوفيق بُت رغبات . الًتبوية دلا ذلا من آثار على مستقبل التلميذ

مث يؤكد يف الفقرة اخلاصة   »التلميذ كملمحو كمتطلبات سلتلف فركع التعليم الثانوم العاـ كالتكنولوجي
األكائل من ضمن التبلميذ احلاصلُت على شهادة   %10 يتم توجيو  «على أنو   بإجراء عملية التوجيو

أما بالنسبػة لباقي . التعليم األساسي حسب رغبتهم األكُف كذلك على مستول كل مقاطعة االستقباؿ
 بقدر - فإنو يتم توجيههم كفق ترتيبهم يف رلموعات التوجيو مع تلبية( % 90)التبلميذ ادلقبولُت

    .»رغباهتم  -اإلمكاف 



 

      
ء مستشارم التوجيو على ضركرة األخذ بعُت االعتبار نتائج أعماؿ ادلتابعة ا     تتفق كذلك معظم أر

 التنظيم  البيداغوجي للمؤسسات بدال أف يفرض حاليت يقوموف هبا بالتعاكف مع الفريق الًتبوم يف اقًتا
إذ يبلحظ أنو غالبا ما . ـ دراية دبستول  التبلميذ كاىتماماتوةىذا التنظيم على ادلؤسسة  بدكف أم

 البيداغوجية اليت تسعى إُف ربقيق التوافق بُت ملمح تىتمامااليكوف  التنظيم الًتبوم بعيدا عن ا
التلميذ ك مستلزمات الشعب الدراسية ك خاصة مع فئة التبلميذ الضعفاء الذين ىم يف الواقع 

احملتاجُت أكثر إُف خدمات التوجيو ، بالتاِف العمل على توجيههم إُف شعب تتوافق مع قدراهتم 
 . كلكن العكس يبلحظ يف كاقع التوجيو

     حسب أراء مستشارم التوجيو فإنو غالبا ما تفرض قرارات التوجيو على ىذه الفئة من التبلميذ 
يف شعب تتطلب موادىا إمكانيات ك قدرات كبَتة ك خاصة يف ماديت الرياضيات »تعيينهم «كبالتاِف 

كما أكد معظم . ك الفيزياء اليت تتميز هبا شعبة العلـو الدقيقة كاذلندسة ادلدنية ك اذلندسة ادليكانيكية
ادلستشارين على أف التوجيو احلاِف رلرد توزيع عشوائي لتبلميذ على سلتلف الشعب بل ؽلكن اعتباره 

 . يف سلتلف الشعب الدراسية دللء البقع البيداغوجية   التبلميذ(Affectation) رلرد تعيُت
      
كما ذبدر اإلشارة إُف أف طريقة النسب اليت أحلت معظم ادلناشَت الوزارية على إلغاءىا كىذا منذ       
 ال زالت سارية ادلفعوؿ ك خاصة يف بعض ادلقاطعات ك يظهر ذلك خاصة أثناء التوجيو 1995سنة 

إُف السنة األكُف ثانوم ك باخلصوص إُف جذع مشًتؾ تكنولوجيا أين تفرض يف حالة عدـ توفر 
كفيما يلي . التبلميذ يف ىذا اجلذع ادلشًتؾ »لتعيػػػُت «الراغبُت فيو  طريقة النسب على ادلؤسسات 

 . نشَت  إُف سلتلف الوسائل ادلستعملة يف متابعة التبلميذ خبلؿ السنة الدراسية
 

 . الوسائــل المعتمــــدة  في توجيـــو التالميــذ-4.5
ىناؾ رلموعة من الوثائق اإلدارية كالتقنية  تستعمل من طرؼ مستشارم التوجيو  يف إطار متابعة 

 :التبلميذ كتوجيههم كىي



 

ك ىي بطاقة :( البطاقة الًتكيبية سابقا ) بطاقة المتابعة والتوجيو إلى السنة األولى ثانوي- 1.4.5      
خاصة لكل تلميذ ربمل كل ادلعلومات الدراسية اخلاصة بو ابتداء من السنة السابعة أساسي إُف 

 .السنة التاسعة أساسي
يتم تنصيبها ابتداء من السنة األكُف ثانوم : بطاقة المتابعة والتوجيو إلى السنة الثانية ثانوي- 2.4.5     

تستعمل دلتابعة التطور الدراسي للتلميذ ك يستغلها مستشار التوجيو لتدكين ادلبلحظات ادلستخلصة 
 . من متابعة التلميذ يف السنة األكُف ثانوم إذ ذلا جانب خاص بنتائج االستبيانات كالركائز كادلقاببلت

سبؤل  ىذه البطاقة من طرؼ التلميذ ليعرب عن رغباتو كادلتمثلة يف اجلذكع  : بطاقة الرغبات- 3.4.5    
يقـو التلميذ بًتتيبها حسب تفضيلو عن طريق ترقيمها كما تقدـ ىذه .ادلشًتكة يف السنة األكُف ثانوم 

 ليقـو ) أنظر ادلبلحق (البطاقة لتبلميذ السنة األكُف ثانوم ك ربمل مجيع الشعب ادلتوفرة يف ادلؤسسة 
   و التوجيو ادلسبق:  كذلك بًتتيبها حسب تفضيلو ك تستغل ىذه البطاقة على مستويُت كعلا 

 .التوجيو النهائي
ىذه تأيت مباشرة بعد الفصل األكؿ كالثاين كىي  ( pré-orientation  )إف عملية التوجيو ادلسبق      

تقديرات توجيو التبلميذ احملتمل قبوذلم يف السنة األكُف ثانوم أك يف السنة الثانية ثانوم ربضَتا للتوجيو 
ذلذا الغرض تنظم رلالس القبوؿ كالتوجيو ادلسبقة على مستول . النهائي ك اخلريطة ادلدرسية 

ادلؤسسات لتقدًن ىذه االقًتاحات اليت من ادلفركض أف تستغل أثناء اجتماعات ربضَت اخلريطة 
ك لكن الواقع يدؿ على العكس فقليبل ما تؤخذ بعُت االعتبار ىذه االقًتاحات يف كضع . ادلدرسية

للمؤسسات، بل غالبا ما تفرض عليها خرائط تربوية أساسها الوحيد ىي طاقات  اخلرائط الًتبوية
إذ . تبلحظ نفس الوضعية أثناء أخذ القرارات احلامسة يف هناية السنة. االستيعاب ك ادلناصب ادلالية

ذبدر اإلشارة إُف أف نسبة التبلميذ الذين تستغل رغباهتم كتؤخذ بعُت االعتبار أثناء التوجيو النهائي ال 
بالنسبة لتبلميذ السنة األكُف ثانوم كىذا ما  %05 بالنسبة لتبلميذ التاسعة أساسي كنسبة %10 تتعدل

 .تؤكد عليو ادلناشَت الوزارية
 

     تؤدم ىذه الوضعية  إُف عملية توزيع التبلميذ على سلتلف اجلذكع ادلشًتكة أك الشعب الدراسية 
يف هناية السنة  فينتج عن ذلك فرض شعب على تبلميذ ينفركف منها ك حرماف تبلميذ من شعب 

 . يرغبوف فيها



 

 
تعترب ىذه الوثيقة من بُت كسائل الفحص كادلتابعة اخلاصة :استبيان  الميــول واالىتمــامات- 4.4.5   

دبستشارم التوجيو الذم يشرؼ على ربضَت كتطبيق ىذا االستبياف كربليلو ابتداء من الفصل األكؿ 
 ادلؤرخ يف 510/1241/92كحسب ما جاء يف ادلنشور الوزارم رقم. جلميع تبلميذ السنة األكُف ثانوم

 :االستبياف ىو حصر اىتمامات كرغبات التبلميذ قصد فإف اذلدؼ من ىذا  04/02/1992
 .تصحيح  مستواىم اإلعبلمي -          

 .توعيتهم بكفاءاهتم كقدراهتم احلقيقية يف اجلانبُت الدراسي كالسيكولوجي          - 
 .مساعدهتم على ربقيق مشركعهم الدراسي أك  ادلهٍت  يف ادلستقبل     - 

 
ؽلسك ىذا السجل من قبل مستشار التوجيو كؼلصص دلتابعة تبلميذ : سجل المتابعة والتوجيو- 5.4.5

ػلتوم ىذا السجل على رلموعة من ادلعلومات  يدكهنا مستشار التوجيو الذم . السنة األكُف ثانوم
 :ينظمو حسب األفواج الًتبوية ك تتمحور ىذه ادلعلومات حوؿ

  (. إٍف......تاريخ ادليبلد-االسم كاللقب) :معلومات عامة -
يقـو ادلستشار بتدكين بعض ادلعلومات عن اجلانب الصحي للتلميذ الواردة يف :معلومات صحية  -    

 . من شأهنا أف تساعده يف متابعة التلميذ(عائق جسدم،مشكل صحي )ملفو الدراسي 
  
تتعلق بادلسار الدراسي للتلميذ يف الطور الثالث كتتمثل يف النتائج اليت ربصل :معلومات  دراسية - 

فهي تقدـ حصيلة عن التاريخ الدراسي للتلميذ تسمح . عليها التلميذ قبل الدخوؿ إُف الثانوية
 .دلستشار التوجيو دبعرفة نقاط الضعف كالقول يف سلتلف ادلواد

 

كيتعلق ىذا اجلانب بالنتائج الدراسية الفصلية كالسنوية اليت ربصل  :التحصيل الدراسي للتلميذ  -
 .عليها التلميذ خبلؿ السنة األكُف ثانوم يف سلتلف ادلواد الدراسية

يتمثل يف نتائج استبياف ادليوؿ كاالىتمامات كالرغبات اليت يصرح هبا التلميذ خبلؿ  :الجانب النفسي -
السنة األكُف ثانوم ،كما يتعلق األمر بنتائج احملاكرات كادلقاببلت اليت غلريها مستشار التوجيو مع ىذه 

باإلضافة إُف ىذا .  الفئة من التبلميذ ككل الصعوبات اليت قد يعانوف منها ىؤالء يف مسارىم الدراسي



 

ؼلصص يف ىذا السجل حيز خاص القًتاحات التوجيو ادلسبق يف هناية كل فصل كاقًتاح التوجيو 
 .النهائي يف هناية السنة الدراسية

 إف تطبيق االختبارات النفسية للكشف عن القدرات:االختبــــارات النفسيــــة-6.4.5
 من بُت ادلهاـ ادلسندة دلراكز كمستشارم التوجيو ادلدرسي كادلهٍت إذ نصت عليها معظم ادلناشَت اليت مت

 1992 مارس 14 ادلؤرخ يف 631/1241/92فحسب ما جاء يف ادلنشور رقم. إصدارىا يف ىذا اإلطار

فإف الركائز اليت غلب اعتمادىا ( 1991 )الذم نتج عن توصيات ادللتقى الوطٍت دلديرم مراكز التوجيو
 :ىي

 .TF80 رائػػز التحويبلت      -

 .KRX  80 اكس-  ار-  كا- رائػػػز 

 . CATELL 3A - أ3 رائػػػز كاتػػػل

    لقد كضح ىذا ادلنشور على أف ىذه الركائز ما ىي إال أدكات إضافية مساعدة على معرفة جيدة 
 التبلميذ كقدراهتم، كلكن يبلحظ أف ىذه الوسائل غَت معتمدة  نظرا إما لعدـ  توفرىا تستعداداال

كإف توفرت مراكز التوجيو على البعض منها فهي ركائز قدؽلة ك غَت كاملة كبالتاِف فهي غَت قابلة 
 .لبلستغػبلؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   :قدمــــةم
       

نتطرؽ يف ىذا الفصل إُف الفرضيات اليت سبت صياغتػها يف ىذا البحث  ك إُف متغػَتات البحث ك        
البحث كمنهجو  كإُف كيفية  الوسائل كالتقنيات ادلعتمدة جلمع البيانات ،كما نتطرؽ إُف مكاف 

 .اختيار عينة البحث كخصائصها
:  البحثفرضيـــات-1

 توافقتكالذين ال الدراسية  التوجيو مع رغبتهم  قراراتتوافقت فركؽ بُت التبلميذ الذين ىناؾ – 1     
،إذ أف نسبة االنتقاؿ ترتفع لدل الفئة األكُف ك نتقاؿ اليف نسبة التسرب كارغبتهم  مع قراراتىذه اؿ

 .تنخفض ىذه النسبة لدل الفئة الثانية
ىناؾ فركؽ بُت التبلميذ الذين توافقت قرارات التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم مع رغبتهم -   أ

 ذتتماشى ىذه القرارات مع رغبتهم يف نسبة اإلىدار يف السنة األكُف ثانوم، إ الدراسية كالذين ال
 .تنخفض ىذه النسبة لدل الفئة األكُف كترتفع لدل الفئة الثانية

 ىناؾ فركؽ بُت التبلميذ الذين توافقت قرارات التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم مع رغبتهم كالذين -ب
تتناىف ىذه القرارات مع رغبتهم يف نسبة اإلىدار يف السنة الثانية ثانوم،إذ ترتفع نسبة اإلىدار ىذه 

 .لدل الفئة الثانية كتنخفض لدل الفئة األكُف
 ىناؾ فركؽ بُت التبلميذ الذين توافقت قرارات التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم مع رغبتهم -ج

الدراسية كالذين تتناىف ىذه القرارات مع رغبتهم يف نسبة اإلىدار يف السنة الثانية ثانوم،إذ تنخفض 
 .ىذه النسبة لدل الفئة األكُف كترتفع لدل الفئة الثانية 



 

 ىناؾ فركؽ بُت التبلميذ الذين تتوافق قرارات التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم مع رغبتهم الدراسية  -د
كالذين ال تتوافق ىذه القرارات مع رغبتهم يف نسبة اإلىدار يف الطػور الثانوم، إذ أف نسبة اإلىدار يف 

 .الطور الثانوم تنخفض لدل الفئة األكُف ك ترتفع لدل الفئة الثانية
 
 التوجيو مع  قراراتتوافق ت الذين التبلميذمتحاف البكالوريا بُتال فركؽ يف نسبة الًتشح ىناؾ- 2   

 ،إذ تكوف نسبة الًتشح ىذه أكرب لدل الفئة  مع رغبتهم ىذه القراراتتوافقال تهتم كالذين ارغب
    .األكُف كتنخفض ىذه النسبة لدل الفئة الثانية

 رغبتهم التوجيو مػع  قراراتؽػتواؼت الذين  بُت التبلميػذ يف البكالورياالنجاح فركؽ يف نسبة ىناؾ - 3
، حيث أف نسبة النجاح ىذه ترتفع لدل الفئة  رغبتهم  ىذه القرارات معتوافقت  الكالذينالدراسية 

 .األكُف كتنخفض لدل الفئة الثانية
  

 التوجيو مع  قراراتتوافقتالبكالوريا بُت التبلميذ الذين امتحاف  فركؽ يف نسبة الرسوب يف ىناؾ- 4 
،حيث أف نسبة الرسوب ىذه تنخفض  هتم  رغبمع  ىذه القراراتتوافقتكالذين ال الدراسية رغبتهم 

 .لدل الفئة األكُف كترتفع لدل الفئة الثانية
 

 :متغيــــرات البحث-2
  :المتغـــيرات المستقلة-1.2

 .التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم   - 
 . التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم   - 
 . التوجيو إُف السنة األكُف كإُف السنة الثانية ثانوم   - 

 :تتمثل يف النتائج اليت ربصل عليها التلميذ يف آخر كل سنة دراسية كىي :المتغـــيرات التابعـــة-2.2
 .الًتشح المتحاف البكالوريا- 
 .النجاح يف امتحاف البكالوريا- 

 .الرسوب يف امتحاف البكالوريا  - 



 

كما أدرجنا  يف ىذا اإلطار متغَت آخر  دبثابة مؤشر دالِف  عن التحصيل كالتطور الدراسي للتلميذ 
 :يف الطور الثانوم كىو التسرب الدراسي من سنة إُف أخرل كيتمثل يف العناصر التالية 

 .إعادة السنة كالفصل عن الدراسةأم اإلىدار أك التسرب الدراسي - 
 :اىَتغـــٍزاد اىَضج٘طخ- 3.2

 . اىتَذرس فً خذع ٍشتزك تنْ٘ى٘خٍب-

 .التمدرس ألكؿ مرة يف السنة األكُف ثانوم - 
 . التعبَت بالرغبة الدراسية يف السنة التاسعة أساسي كيف السنة األكُف ثانوم- 
 . البكالوريافالًتشح كاحلضور المتحا- 

 .ٍْٖــــح اىجحث- 3

يػػذ  يف متابعة دفعة من التبلـادلتمثلة الوصفية ك التتبعية ىذه الدراسة ضمن الدراساتتندرج       
(Suivi de cohorte d’éléves)غاية جوافإُف 1997 جواف منبتداءادلنتقلُت إُف السنة  األكُف ثانوم ا  

رفة ػمع نسعى إُف . البكالوريامتحاف الجتيازىما سنة أم 2000
 يف هناية السنة هبا ادلعرب ة الدراسية  مع الرغبالتوجيو إُف السنة األكُف ثانوم   قراراتمدل توافق

 السنة مع الرغبة الدراسية للتلميذ يف قرارات التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم مدل توافق  كالتاسعة
 بذلك يتم . ككذا معرفة مدل توافق قرارات كبل التوجيهُت مع رغبات التبلميذ الدراسيةاألكُف ثانوم 

:  سَتكرة التوجيو اليت تعرض إليها أفراد عينة البحث يف كلتا ادلرحلتُت أمربليل
.  ثانوماألكُف  السنة إُف التوجيو من السنة التاسعة أساسي   - 

ثانوم مث على أساس التوجيو إُف السنة األكُف من السنة األكُف ثانوم إُف السنة الثانية  التوجيو - 
التبلميذ عليها اليت ربصل  نسعى من خبلؿ ذلك إُف معرفة النتائج كما.كإُف السنة الثانية ثانوم معا

  :هبا خبلؿ ادلسار الدراسي الثانوم كنعٍت

 :نتائج التلميذ في السنة األولى ثانوي وىي

 . األكُف ثانوم السنةإعادة-
 . يف هناية السنة األكُف ثانوم عن الدراسةالفصل-
  . إُف السنة الثانية ثانومنتقاؿالا-

 :نتائج التلميذ في السنة الثانية ثانوي و ىي

 .الثانية ثانوم   السنةإعادة



 

 . يف السنة الثانية ثانوم عن الدراسة الفصل- 
  . من السنة الثانية ثانوم إُف السنة الثالثة ثانومنتقاؿالا

 :نتائج التلميذ في السنة الثالثة ثانوي وىي
 .كاحلضور فيو يارمتحاف البكالوال  الًتشح
 .متحاف البكالورياا يف النجاح

. متحاف البكالوياا يف الرسوب
كنعٍت هبا سلتلف الوسائل كاألدكات ادلستعملة جلمع البيانات كاألدكات : تقنـــــيات البحـــث- 4 

     .اإلحصائية ادلعتمدة يف ربليل النتائج كمناقشة الفرضيات

   : البحــثأدوات -1.4 
 ادلعنيةعتماد على رلموعة من الوثائق الرمسية للمؤسسات ال امت:أدوات جمع البيانات-1.1.4 

 .كتقنية ادلقابلةبالدراسة 
كىي الوثائق ادلتداكلة يف ادلؤسسات التعليمية كاليت تستغػل دلتابعة التطور : الوثائـــق الرسميـــة- أ

 : الدراسي لتبلميذ سلتلف ادلستػويات الدراسية كتتمثل يف
 .(على مستول اإلكماليات) نتقاؿ ك التوجيو إُف السنة األكُف ثانومال ازلاضر     - 
. (على مستول الثانويات  )نتقاؿ ك التوجيو إُف السنة الثانية ثانومال ازلاضر

  . مستويات التعليم الثانومدلختلف(registre de palmares ) الدراسية  ادلتابعةسجبلت          - 
.  الرغبات للسنة التاسعة أساسي بطاقات
.  الرغبات للسنة األكُف ثانوم بطاقات
. ك التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم ادلتابعة  بطاقات
  . ك التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم ادلتابعةبطاقات

 . للديواف الوطٍت لبلمتحانات كادلسابقاتمتحاف البكالورياا نتائج قوائم
 . ّٗشٍز فٍَب ٌيً إىى اىطزٌقخ اىَعتَذح  ىدَع اىجٍبّبد اىخبطخ  ثٖذٓ اىذراسخ

 :ثانويمحاضر القبول و التوجيو إلى السنة الثانية استغالل -
 :ادلعلومات التالية ربتوم علىتتمثل يف قوائم امسية جملموع التبلميذ السنة األكُف ثانوم ك

 . ك لقب التلميذ سما



 

 .تاريخ ادليبلد
 .السنومعدؿ اَف

 .رغبات التلميذ 

 .اقًتاحات التوجيو

 . النهائي التوجيو

 .إعادة السنة 

  .الفصل عن الدراسة
 

ىي زلاضر تنجز من طرؼ : استغالل محاضر القبول والتوجيو إلى السنة األولى ثانوي-
اإلكماليات يف هناية كل سنة دراسية على شكل قوائم امسية ربتوم على كل التبلميذ ادلتمدرسُت يف 

 :السنة التاسعة أساسي كنتائجهم النهائية  كتكوف كما يلي
 . ك لقب التلميذ سما

 .تاريخ ادليبلد
 .عدؿ السنوم اَف

 .رغبات التلميذ

 .اقًتاحات التوجيو

 .توجيو النهائي قراراؿ

 .إعادة السنة 

 . الفصل عن الدراسة

   .ادلؤسسة ادلستقبلة 
      

انطبلقا من زلاضر القبوؿ كالتوجيو إُف السنة الثانية ثانوم اليت ربتوم على كل التبلميذ ادلتمدرسُت 
كلقد مت . يف السنة األكُف ثانوم مت حصر دفعة التبلميذ ادلتمدرسُت للمرة األكُف يف السنة األكُف ثانوم

ذلك بالرجوع إُف زلاضر القبوؿ كالتوجيو إُف السنة األكُف ثانوم لتشخيص التبلميذ اجلدد أم الذين 
َف يسبق ذلم أف أعادكا السنة األكُف ثانوم كبذلك مت شطب كل تلميذ ال ينتمي إُف ىذه الدفعة، 



 

فاستغبلؿ زلاضر القبوؿ كالتوجيو إُف السنة .كما مت شطب كل تلميذ َف تتوفر عنو ادلعلومات البلزمة 
 :األكُف ثانوم كاف يهدؼ إُف 

 . اإلكمالية األصلية للتلميذمعرفة  - 
 (.أم ادلسجلُت للمرة األكُف يف السنة األكُف ثانوم )تشخيص التبلميذ اجلدد - 

 .التأكد من قرارات التوجيو النهائية إُف السنة األكُف ثانوم     - 
نقلها على زلاضر القبوؿ كالتوجيو إُف السنة الثانية معرفة الرغبات الدراسية لتبلميذ ىذه الدفعة ك   - 
 على ىذا األساس مت حصر  دفعة التبلميذ اجلدد الذين انتقلوا من السنة التاسعة أساسي إُف .ثانوم

  .1997السنة األكُف ثانوم جواف 
إُف  إذ مت الرجوع Rétrospective))    كىكذا فإف ىذه الدراسة التتبعية قد اقتضت دراسة اسيتعادية 

كمدل  النهائي كتوجيهو رغباتو يف السنة التاسعة أساسي للتعرؼ علىاضي الدراسي لكل تلميذ اَف
فعلى ىذا األساس مت ضبط القائمة النهائية اليت . توافق قرارات التوجيو النهائية مع رغبتو الدراسية

 :ربتوم على كل ادلعلومات البلزمة إلصلاز ىذه الدراسة ك ؽلكن تلخيص ىذه ادلعلومات فيما يلي
 .قائمة التبلميذ اجلدد ادلنتقلُت من السنة التاسعة أساسي إُف السنة األكُف ثانوم    - 
 .(انتقاؿ ، إعادة السنة ،الفصل عن الدراسة)نتائج هناية السنة األكُف ثانوم     - 

 .قرارات التوجيو النهائي يف التاسعة أساسي كيف السنة األكُف ثانوم       - 

 .رغبات التلميذ يف هناية السنة التاسعة أساسي كهناية السنة األكُف ثانوم    - 
متابعة دراسة مػدل توافق قرارات التوجيو مع الرغبات الدراسيػة يف إطار يتمثل إذا ىذا العمل يف      
إُف غاية  1997يف جواف  األكُف ثانوم جذع مشًتؾ تكنولوجياالسنةنتقلت إُف اة من التبلميذ ػدفع

 .كاجلدكؿ ادلواِف يبُت ادلسار الدراسي ذلذه الدفعة. 2000 جواف البكالوريااجتياز امتحاف 
 : مستوى تمدرس تالميذ العينة حسب السنة الدراسية :(أ)الجدول 

 مستــوى التمدرس السنة الدراسيــــة

 السنة التاسعة أساسي 1996-1997

 السنة األكُف ثانوم 1997-1998

 السنة الثانية ثانوم 1998-1999

 السنة الثانية ثانوم 1999-2000



 

 امتحاف البكالوريا 2000جـوان 

  سبحػورت عملية ادلتابعة ىذه كذلك حوؿ نتائج التلميذ يف هناية كل سنة دراسية كمتغَتات تابعة 
 كىذا من حيث مدل توافق قرارات التوجيو النهائية مع الرغبة الدراسية  للتلميذ ككاف ذلك

 :كمايلي
 . للتلميذ(األكُف)مدل توافق قرارات التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم مع الرغبة الدراسية  - 
 .  للتلميذ(األكُف) التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم مع الرغبة الدراسية تمدل توافق قرارا - 

 التوجيو إُف السنة األكُف ك إُف السنة الثانية ثانوم معا مع الرغبة الدراسية تمدل توافق قرارا    - 
 .  للتلميذ(األكُف)
 

  :المقــابـــــالت-ب
حلصر أرائهم عن نظاـ التوجيو (37) ادلدرسي كادلهٍت من بُتستشار التوجيوـ(23)     سبت مقابلة

 .ادلعتمد كمعايَته
 : أدوات تحليل البيانات -2.1.4

 .    اعتمدنا يف ربليػل النتائج كمناقشة الفرضيات على النسب ادلئوية كأداة كام مربػع 
 
  :مكـــان البحـــــث -5

    أجريت ىذه الدراسة على مستول متقػن دمحاين زلمػد يف دائرة بوغػػٍت  كمتقػن ذراع بن خدة 
لقد مت اختيار ىذه ادلؤسسات بطريقة مقصودة لتوفر كل ادلعطيات البلزمة إلجراء . بوالية تيزم كزك

ىذه الدراسة ككذا نظرا لتوفرىا على شعب متعددة كسلتلفة بادلقارنة مع ثانويات التعليم العاـ اليت 
غالبا ما ال تتوفر إال على شعبة أك شعبتُت على األكثر ،بالتاِف يكوف فيها التوجيو إُف ىذه الشعب 

 . بطريقة آلية بغض النظر عن رغبة التلميذ
صلد ىذه الوضعية يف  ادلؤسسات اليت يدرس فيها التلميذ يف السنة األكُف جذع مشًتؾ علـو كبالتاِف 

 .يكوف توجيهو يف هناية السنة مباشرة إُف شعبة العلـو الطبيعية كاحلياة 
   



 

    تتخذ نفس اإلجراءات بالنسبة جلذع مشًتؾ آداب الذم ال يتوفر يف معظم األحياف إال على 
شعبة العلـو اإلنسانية اليت يوجو إليها التبلميذ بطريقة آلية ،األمر الذم دفعنا إُف اختيار جذع مشًتؾ 

تكنػولوجيا الذم يتكوف من ظلطُت من الشعب ، شعب التعليم الثانوم العاـ كالتكنولوجي كشعب 
 . (أنظر ادلبلحق)التعليم  الثانوم التقٍت 

      
إضافة إُف ذلك ؽلكن .    تعترب ىذه الوضعية من بُت الصعوبات اليت صادفنا يف اصلاز ىذا البحث

اإلشارة إُف صعوبة إغلاد ادلؤسسات اليت تتوفر على مستواىا كل الوثائق البلزمة ككل الشركط البلزمة  
 .إلجراء ىذه الدراسة

       
نظرا ذلذه االعتبارات مت االتصاؿ بادلتاقن اليت تتوفر على عدة شعب كيف بعض األحياف تتعدل     

شعب كمتقن ذراع (09)،ما يفسر اختيارنا دلتقن دمحاين زلمد ببوغي الذم يتوفر على تسع(10 )العشرة
كاجلدكؿ ادلواِف يقدـ ادلقاطعات الدراسية . شعب دراسية ( 05 )بن خدة الذم يتوفر بدكره على مخس

 األصلية  لكل مقاطعة  ك الشعب اإلكمالياتاليت يوجو منها التبلميذ إُف ادلتقنػُت ادلذكورين  كعدد 
 .الدراسية  ادلتوفرة 

 .ربديد مقاطعة توظيف التبلميذ  كعدد اإلكماليات األصلية ألفراد العينة : (ب)الجدول 

:  البحـث عينـة- 6

 العـدد           

 إسم المتقن

 مقاطعات التوظيف
 

عدد 
 اإلكماليات

 

 الشعب المتوفرة

 
 متقن دمحاين زلمد بوغٍت

 

 05 مقاطعة بوغني
-الهندسةالكهربائية-الصناعةالميكانكية-الهندسةالميكانكية

البناء -التسييرواالقتصاد-االليترونيك-الهندسةالمدنية-االليكتروتقني
 العلوم الدقيقة- واألشغال العمومية

 03 مقاطعة ذراع الميزان

 06 مقاطعة واضية

 04 مقاطعةتيزي غنيف

 
 متقن ذراع بن خدة

 مقاطعةذراع بن خدة
 

05 
-العلوم الدقيقة- البناء واألشغال العمومية- التسيير واالقتصاد

 كيمياء-ىندسة مدنية

  23 05  المجمـــوع



 

تكنولوجيا  إُف السنة األكُف ثانوم جذع مشًتؾ ادلنتقلُت عينة حبثنا ىذا من دفعة التبلميذ تتكوف     
ثبلث سنوات يف   بعد أف قضوا كىذا 2000 جوافلدكرة متحاف البكالوريا ال ترشحواك 1997يف جواف

 كىؤالء إناثك 139 ذكور 323  ك من بينهماتلميذ 462 يبلغ عدد أفراد العينة . طور التعليم الثانوم
دة ك الباقي جاءكا ػػ ذراع بن خمقاطعةين كػػ من مقاطعة بوغأغلبيتهمك مدرسية مقاطعات  05 ؽلثلوف

أم ما زاف ػ ك ذراع ادلي،ؼ ػػ تيزم غٍت،ة ػ كىي مقاطعة كاضيبوغٍتدلقاطعة  رلاكرة  دراسيةمن مقاطعات
    . أصلية إكمالية مدرسة 23يعادؿ 
فيما يتعلق بطريقة اختيار العينة ذبدر اإلشارة إُف أف ىذه األخَتة مشلت كل التبلميذ ادلتمدرسُت       

للمرة األكُف يف السنة األكُف ثانوم جذع مشًتؾ تكنولوجيا كالذين توفرت عنهػم كل ادلعلومات 
أما الذين َف يستوفوا ىذه الشركط فلقد مت . البلزمة للدراسة أم الذين يستجيبػوف للمتغَتات ادلضبوطة

نظرا لعدـ العثور على بعض  يتناقص تدرغليا  العينةأفرادعدد شطبهم من القائمة النهائية ما جعل 
 :  ىي كأك مت شطبهم من القائمة نظرا لؤلسباب التالية  اخلاصة هبم ادلعلومات

 . أساسي التاسعة  التلميذ يف السنةرغبة عدـ العثور على    - 
 . ثانوم األكُف  التلميذ يف السنة رغبة عدـ العثور على   - 

 .التخلي عن الدراسة        - 

 .تغيَت ادلؤسسة   - 
 .جذع مشًتؾ آخر  إعادة التوجيو إُف  شعب    - 
 .الغياب عن امتحاف البكالوريا   - 

أصبح  نظرا ذلذه األسباب مت شطب  ىذه احلاالت من القائمة النهائية ألفراد  عينة الدراسة كاليت
 يف التدرغليير ػػ  ك اجلدكؿ ادلواِف يبُت التغإناث 118ك   كرػذؾ 271 بينهم من تلميذ  389 عددىا 

 . العينة ـػػحج
 التطور التدريجي لحجم  عينة البحث حسب السنوات الدراسية :(ج)الجـدول -
 

 

 462 (ادلسجلُت يف السنة األكُف ثانوم)العدد األصلي 

 73 (*)الضياع

                                                 
 .نعػٍت بو عػدد التبلميػذ الذين مت عزذلػم من العينة نظرا لؤلسباب ادلذكػورة : الضـياع -(*)



 

 389 عدد أفراد العينة 

 85 التسرب يف السنة األكُف ثانػوم

 304  الثانية ثانػومادلنتقلُت إُف السنة

 68 التسرب يف السنة الثانية ثانػػوم

 236 ادلنتقلػُت إُف السنة الثالثة ثانػوم

 236 احلاضرين يف امتحاف البكالوريا

 104 البكالورياامتحاف الناجحُت يف 

 132 البكالورياامتحاف الراسػبُت يف 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  :مقدمـــــة

       سنتعػرض فيما يلي إُف عرض ك ربليػل البيانات اليت مت مجعػها يف ىذا البحػث كمناقشة 
 :للنتائج حسػب ادلتغػَتات التالية  الفرضػيات مع العلم أننا قسمػنا ربليلنا

 .التوجيػو إُف السنة األكُف ثانػوم كمدل توافقػو مع الرغبات الدراسيػة  -    
  .التوجيػو إُف السنة الثانيػة ثانػوم كمدل توافقػو مع الرغبات الدراسيػة  - 

. التوجيػو إُف السنة األكُف ثانػوم ك إُف السنة الثانيػة ثانوم كمػدل توافقػهما مػع الرغبات الدراسية-    
كبالتاِف تتم معاجلة ىذه ادلتغػَتات بالنظر إُف ادلتغػَتات التابعة  أم النتائج الدراسية يف هناية كل سنػة 

 :  من التعليػم الثانوم كىي

 .أي اإلعادة والفصـل عن الدراسة في السنة األولى(التسرب  )اإلىـدار  -
 .االنتـقال إلى  السنة الثانيـة ثانـوي- 
 .اإلىـدار في السنة الثانية ثانـوي- 
 .اإلىـدار في الطـور الثانـوي- 
 .االنتـقال إلى  السنـة الثالثة ثانـوي- 
 .الترشـح المتحان البكالـوريا - 
 . النـجاح في امتحان البكالـوريا- 

 الرسـوب في امتحان البكالـوريا-
 

  .التوجيـــو إلى السنة األولى ثانــوي ومـدى توافقــو مع رغبات التالميـذ-1
 .البيانات الخاصة بالتوجيو إلى السنة األولى ثانوي-
 .توزيع التالميذ حسب توجيههم إلى السنة األولى ثانوي:[ 1 ] الجدول رقم- 

 ُ     % 

 40.10 156 توجيو متـوافق مع الرغبة

 59.89 233 توجيو غير متـوافق مع الرغبة



 

 

 

 

   
 
 

    يبػُت ىذا اجلػدكؿ توزيع أفراد العينة حسب توجيههػم إُف السنة األكُف ثانػوم من حيث مدل 
الذين  سبثل% 59.89 فيبلحػظ أف أكربنسبة كىي.معها توافق التوجيو مع الرغبات الدراسية أك عػدـ توافقو

اليت سبثل الذين يتوافق  % 40.10تقابلها نسبة أصغر منها كىي.ال يتوافق توجيههم مع رغبتهم الدراسيػة 
 .رغبتهم التوجيػو  مػع

  
    يتبػُت أف أكرب نسبة من التبلميػذ السنة التاسعة أساسي َف يتم توجيههػم إُف السنػة األكُف ثانوم 

على أساس الرغبة الدراسية  كإظلا فرضت عليهم قرارات التوجيػو إُف ىذه السنة كبالتاِف التتوافق 
 .   قرارات التوجيو مع رغبات التبلميػذ الدراسية

      

     يدؿ ىذا على أف عملية التوجيو اليت تعػرض إليها عدد كػبَت من التبلميػذ َف تأخذ بعُت االعتبار 
كىذا رغم أهنا عػوامل كزلددات أساسية .جانب ىاـ من ملمحهػم أال كىي االىتمامات كالرغبات

بل ؽلكػن القوؿ أف عملية التوجيو ىذه رلػرد توزيع . لتكيف التلميػذ يف حياتو الدراسية ك النجاح فيها 
التبلميذ على سلتلػف اجلذكع ادلشػًتكة كأف التبلميػذ قد تعرضوا إُف ما ؽلكن تسميتو بالتوجيػو 

 الناتج عن قرارات رللس القبوؿ كالتوجيو دكف مراعاة رغػبات التبلميذ »اإلدارم –السلطػوم «
ربتملو من  نتساءؿ يف مثػل ىذه الظركؼ عن إمكانية التلميذ يف االستػمرار يف الدراسة كما .الدراسية

 .شركط التكيػف كالنجاح
 

 .التوجيـو إلى السنة األولى ثانوي و اإلىـدار في السنـة األولى ثانــــوي-1.1

  . توزيـع  التالميـذ حسـب نتائجهـم  الدراسيــة في السنة األولى ثانوي : [ 2]الجدول رقم  

 

           النتيــجة
 التــوجيو

 اىَدَـ٘ع % االّتقـبه % اىفظـو % اإلعــبدح

 156 81.41 127 12.82 20 05.76 09 متـوافق مع الرغبة

 100 389 المجمـــــو ع



 

 233 75.96 177 08.58 20 15.45 36 غير متـوافق الرغبة

 389 78.14 304 10.28 40 11.56 45 المجمـــوع

 

  يف السنة األكُف ثانػوم كاالنتقاؿ ( التسرب)   ؽلثػل ىذا اجلدكؿ ادلعطيات اخلاصة باإلىػدار
إُف السنة الثانية ثانوم جملموع أفراد العينة ، باعتػبار التوجيو إُف السنػة األكُف ثانوم على أساس مػدل 

 .      توافقو مع الرغبة أكعػدـ توافقو معها 
      

صلػدىا لدل التبلميذ  اليت %05.76 إعادة السنة كىي أف أصغػر نسبةيتضػح من خبلؿ اجلدكؿ    
اليت نبلحظها لدل الذين ال   %15.45ادلوجهػُت حسب رغبتهم ك تقابلها نسبة أكػرب منها كىي 

 . يتوافق التوجيو مع رغبتهػم الدراسية 
  

صلدىا لدل التبلميذ  %08.58 فيما ؼلص الفصل عن الدراسة فنبلحظ أف أصغػر نسبة كىي     أما 
كصلدىا  لدل الذين  %12.82 الذين ال يتوافق توجيههم مع الرغبة ،بينما تقابلػها نسبة أكػرب منها كىي

 . يتػوافق التوجيو مع رغبتهم 
     

   أما فيما يتعلػق  باالنتقاؿ إُف السنة الثانية ثانوم فنبلحظ أف أكرب نسبة ادلنتقلُت إُف السنة الثانية 
بينما ال تتعدل نسبة االنتقاؿ .سبثل الذين يتوافق توجيههػم مع الرغبة ادلعرب هبا  %81.41 ثانوم كىي

 .لدل الذين اليتػوافق التوجيو مع رغبتهػم %75.96ىذه 

       

 : بُت اجملمػوعتُت فتبُت النتائػج التالية أما مقارنة النسب اإلمجالية لئلىدار   
 .السنة األولى ثانــوي في مقارنة نسب اإلىــــدار االجماليــة- 1.1.1

 تـوزيع نسب اإلىـدار في السنة األولى ثانــوي:[1.2]الجـــدول
 

              النتيجــة
 التوجيــو

 اإلٕـــذار

 (والفصـل اإلعادة)
% 

 متوافـق مـع الرغـبة
 

29 18.58 

 غـير متوافـق الرغبـة
 

56 24.03 



 

 المجمــــوع
 

85 21.85 

   

 يتضػح من خبلؿ ىذا اجلػدكؿ  أف نسبة اإلىػدار لدل الذين يتػوافق التوجيو مع رغبتهم   

 كبالتاِف صلدىا أصغر من نسبة اإلىدار لدل الذين اليتػوافق التوجيو مع رغبتهم %18.58بلغت 
    (.% 21.85 ) اإلمجالية(التسرب)بينما تقػدر نسبة اإلىدار  % 24.03كاليت سبثل

   
  .السنة األولى ثانــوي و اإلىـدار في السنة الثانية ثانــوي التوجيــو إلى-2.1

 .  توزيـع  التالميـذ حسـب نتائجهـم  الدراسيــة في السنة الثانية  ثانوي  [:3]الجدول رقم  
  

                اىْتٍدــخ 

 اىت٘خٍـــٔ
 المجموع % االّتقبه % الفصل % اإلعبدح

 127 84.25 107 01.57 02 14.17 18 متــوافق مع الرغبــة

 177 72.88 129 05.64 10 21.46 38 غير متــوافق مع الرغبـة

 304 77.63 236 03.94 12 18.42 56 المجمــوع

 

   ؽلثػل ىذا اجلػدكؿ ادلعطيات اخلاصة بإعادة السنة ك الفصػل عن الدراسة يف هناية السنة الثانية ثانوم 
إُف السػنة األكُف ثانوم كىذا على أساس   كبالتاِف االنتقاؿ إُف السنة الثالثة ثانوم باعتبار التوجيو

 .مدل توافق التوجيو مع الرغبة الدراسيػة أك عدـ توافقػو معها 
     

كسبثل التبلميػذ الذين ال يتوافق التوجيو مع  % 21.46 تبػُت النتائج أف أكرب نسبة إعادة السنة ىي    
 اليت نبلحظها لدل ادلوجهػُت حسب رغبتهم إُف %14.17ك تليها نسبة أصغر منها كىي . رغبتهم

 .السنة األكُف ثانوم 
      

صلدىا لدل التبلميػذ  %05.64     أما فيما ؼلص الفصػل عن الدراسة فنبلحظ أف أكػرب نسبة كىي
لدل الذين توافػق قرار  %01.57 الذين ال يتوافق التوجيو مع رغبتهم، بينما ال تتعػدل ىذه النسبة

فنبلحظ أف ظاىرة التسرب تبدك كاضحة أكثر لدل التبلميذ الذين َف تراعى . رغبتهم  التوجيو مع
األمر الذم . لديهم الرغبة الدراسيػة أثناء أخػذ قرارات التوجيو من الطور األساسي إُف الطور الثانوم



 

ؽلكن أف يتسبب يف عدـ التكيف الدراسي يف الطور الثانوم ذلذه الفئة من التبلميذ إذ يبلحظ أهنم 
 . َف يتمكنوا من مواصلة الدراسة بانتظاـ يف ادلرحلة الثانوية

 %84.25    توضح النتائج  فيما يتعلػق باالنتقاؿ إُف السنة الثالثة ثانػوم أف أكرب نسبة االنتقاؿ كىي
اليت سبثل % 72.88 تقابلها نسبة أصغػر منها كىي. صلدىا لدل التبلميذ الذين كجهػوا حسب رغبتهم

 .إُف السنة األكُف ثانوم  التبلميذ الذين فػرض عليهم قرار التوجيػو
     أما ادلقارنة بُت نسب اإلىدار اإلمجالية يف السنة الثانية ثانوم بُت التبلميذ الذين يتوافق التوجيو 

 :مع رغبتهم كالذين اليتوافق التوجيو مع رغبتهم فتػبُت النتائج التالية
 .مقارنة نســب اإلىــدار اإلجمالية في السنـة الثانية ثانـــوي- 1.2.1

 تـوزيع نسب اإلىـدار في السنة الثانية ثانــوي [:1.3] الجدول رقم -

 

              النتيجـة
 التوجيـو

 اإلٕـــذار

 (والفصل اإلعادة)
% 

 15.74 20 متـوافق مع الرغبة

 27.11 48 غير متـوافق الرغبة

 22.36 68 اىَدَــــ٘ع

 
يوضح ىذا اجلدكؿ ادلعطيات اخلاصة بنسب اإلىدار اإلمجالية يف هناية السنة الثانية ثانوم        

 .   باعتبار التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم
كيبلحظ أف  %22.36       لقد بلغت نسبة اإلىدار اإلمجالية لدل تبلميذ العينة يف السنة الثانية ثانوم

صلػدىا لدل الذين ال يتوافػق قرار التوجيو مع رغبتهم بينما َف تتعػد % 27.11أكرب نسبة اإلىدار كىي
فهذه النتائج تؤكػد على .لدل الذين توافقت قرارات التوجيو مع رغبتهم الدراسية% 15.74 ىذه النسبة

أف ظاىرة التسرب تتضح أكثر عندما تتناىف قرارات التوجيو مع الرغبات الدراسية للتبلميذ كعلى 
 .   ىذه القرارات مع  مؤىبلت التلميذ مع الشعبة الدراسيةؽاخلصوص إذ َف تتواؼ

 

لقد بينت النتائج اخلاصػة بادلقارنة بُت نسب اإلىػدار يف السنة األكُف ثانوم كيف السنة الثانية     
ثانوم على كضػوح ك ارتفاع ىذه الظاىرة لدل التبلميػذ الذين َف تراع رغباهتػم أثناء توجيههم إُف 

 السنة األكُف ثانوم ،فهل ستػؤكد على ىذه النتائج نسبة اإلىػدار يف الطور الثانوم ؟  



 

 
 .التوجيـو إلى السنة األولى ثانـــوي واإلىـدار في الطــور الثانوي- 3.1

 .توزيـع  التالميـذ حسب نتائجهـم  الدراسيــة في الطور  الثانوي  [:4 ]:الجدول رقم 
 

  النتيجــة                    
 

  التوجيــو

 

 :اإلىــــــدار في
 ثا3االنتقـــال إلى 

 الثانية ثانوي األولى ثانوي المجمـــوع

 % ن % ن % ُ

 156 68.58 107 12.82 20 18.58 29 متـوافق مع الرغبـــة

 233 55.36 129 20.60 48 24.03 56 غير متـوافق مع الرغبــة

 389 60.66 236 17.48 68 21.85 85 المجمـــــــوع

 
من خبلؿ نتائج ىذا اجلػدكؿ نسب اإلىػدار يف الطور الثانوم أم السنة األكُف كالسنة       نبلحظ

 .   الثانية ثانوم كنسب االنتقاؿ إُف السنة الثالثة ثانوم كذلك باعتبار التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم
 

      ففيما يتعلق بنسب اإلىدار فيبػُت اجلدكؿ أف أصغر النسب ىي اليت نبلحظها لدل التبلميذ 
يف السنة األكُف  %18.58الذين توافقت قرارات التوجيو مع رغباهتم الدراسية إذ َف تتعػد ىذه النسبة 

بينما نبلحػظ نسب أكرب لدل الذين تتناىف قرارات .يف السنة الثانية ثانوم  %  12.82كنسبة  ثانوم
بالنسبة للسنة   %20.60 :بالنسبة للسنة األكُف ثانوم ك  %24.03:التوجيو مع رغباهتم الدراسػية  إذ بلغت

 .الثانية ثانػوم
    

 لدل الذين تتوافق قرارات  %68.58   أما فيما يتعػلق باالنتقاؿ إُف السنة الثالثة ثانػوم فنبلحػظ نسبة 
 لدل التبلميػذ الذين تنافت  قرارات التوجيو  %55.36التوجيو مع رغباهتم ،بينما َف تتعػد ىذه النسبة 

 .مع رغبتػهم الدراسػية

  .مقارنة نسـب اإلىـــدار اإلجمالية للطـــور الثانــوي-1.3.1
 . تـوزيع نسب اإلىـدار في الطور الثانــوي :[1.4]  الجدول رقم-

 اإلٕـــذار              النتيجـة

 (والفصل اإلعادة)
% 



 

 التوجيـو

 31.41 49 متـوافق مع الرغبــة

 44.63 104 غـير متـوافق الرغبـة

 39.33 153 اىَدَــــ٘ع
 

ؽلثل ىذا اجلدكؿ ادلقارنة بُت نسب اإلىػدار اإلمجالية للطػور الثانوم بُت التبلميػذ الذين توافقت 
قرارات التوجيو مع رغباهتم كالذين ال تتػوافق ىذه القرارات مع رغباهتػم أثناء التوجيو إُف السنة األكُف 

ك  %31.41 كىي   كيتبػُت بأف أصغر نسبة%39.33فنبلحظ أف نسبة اإلىػدار اإلمجالية بلغت .ثانػوم
لدل الذين  % 44.63 صلدىا لدل الذين توافقت قػرارات التوجيو مع رغباهتػم ،بينما بلغت ىذه النسبة

  .   َف تؤخذ بعُت رغباهتم أثناء التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم
 

إف معطيات ىذا اجلػدكؿ تؤكد على النتائج اليت أكػدت عليها سلتلف اجلداكؿ السابقة كادلتعلقة       
كبالتاِف فإف ظاىػرة التسرب تبلحظ أكثر لدل .يف السنة األكُف كالسنة الثانية ثانػوم  باإلىدار

التبلميذ الذين التحقػوا بشعب التعليم الثانوم ليس دبحض إرادهتم كإظلا تعرضػوا لقرارات التوجيو ال 
 . تتماشى كرغباهتػم الدراسية

  التوجيـو إلى السنة األولى ثانـوي والترشـح  المتحان البكالوريا-4.1
 توزيع بيانات الترشح المتحان البكالوريا حسب التوجيو إلى السنة األولى ثانوي :[5 ] الجدول رقم
 النتيجة              

 اىت٘خٍٔ
 المجمـوع % غيرمترشــح % مترشــح

 127 15.74 20 84.25 107 متوافــق مع الرغبـة

 177 27.11 48 72.88 129 غير متوافق مع الرغبـة

 304 22.36 68 77.63 236 المجمــو ع

       

ؽلثل ىذا اجلػدكؿ البيانات اخلاصة بادلًتشحػُت كغَت ادلًتشحػُت المتحاف البكالوريا باعتبار التوجيػو إُف  
السنة األكُف ثانوم على أساس مدل توافق التوجيو مع رغبة التلميػذ أك عدـ توافقو معها بالنسبة 

 .جملمػوع أفراد العينة



 

صلػدىا لدل التبلميذ الذين كجهػوا   %84.25 نبلحظ  لدل فئة ادلًتشحػُت أف أكػرب نسبة كىي      
اليت صلدىا لدل    %72.88 رغبتهم إُف السنة األكُف ثانوم كتقابلها نسبة أصغػر منها كىي حسب

 .التبلميذ الذين ال يتػوافق التوجيو مع  الرغبة ادلعرب هبا
     

      أما فيما ؼلص فئة غَت ادلًتشحُت فيتبػُت من خبلؿ اجلػدكؿ أف أكػرب نسبة عدـ الًتشح صلدىا 
 % 27.11مع رغباهتم كتقدر(إُف السنة األكُف ثانوم)الذين ال تتوافق قػرارات  التوجيو  لدل التبلميػذ

ك لقد بلغت نسبة الًتشح .لدل ادلوجهػُت حسب رغبتهم %15.74ال تتعػدل ىذه النسبة  بينما
 كذبػدر اإلشارة أف فئة غػَت ادلًتشحُت إُف  %.22.36أما نسبة عدـ الًتشح فتقػدر   %77.63 اإلمجالية

البكالوريا ىم الذين مت فصلهػم عن الدراسة يف هناية السنة الثانية ثانوم كالذين أعػادكا السنة الثانية 
ثانوم إذ َف يتمكنػوا من مواصلة الدراسة بصفة منتظمة كباقي التبلميذ كبالتاِف  الًتشػح المتحاف 

 .البكالوريا
   

      إذا قارنا الفرؽ ادلوجػود بُت نسبة الًتشح ك نسبة عػدـ الًتشح لدل تبلميذ اجملموعتُت فيبلحظ 
الفرؽ يكوف أكػرب لدل اجملموعة األكُف أم التبلميذ الذين يتوافق قرار التوجيو مع رغبتهم إذ  بأف ىذا

لدل اجملموعة الثانية أم الذين ال يتوافق   %45.76 بينما ال يتعػدل ىذا الفرؽ نسبة ،%68.50 بلغ
فهكػذا فيمكن القوؿ بأنو كلما اعتربت رغبات التبلميذ أثناء توجيههم كلما . التوجيػو مع رغبتهم 

 .ارتفعت لديهم نسبة الًتشح ك اطلفضت نسبة عدـ الًتشح
        

      إف التساؤؿ الذم ؽلكن طرحو ىو ىػل ستتطابق معطيات ىذا اجلػدكؿ مع ادلعطيات اخلاصة 
بعبارة أخرل ىػل سًتتفع نسبة النجاح يف البكالوريا لدل . بالنجاح ك الرسوب يف امتحاف البكالوريا 

الذين توافق التوجيو مع رغبتهم ك بالتاِف تنخفػض نسبة الرسػوب لديهم مقارنة بالذين تنافت قرارات 
 .التوجػيو مع رغبتهم؟ أـ العكس

 .التوجيـو إلى السنة األولى ثانـوي ونتائج امتحان البكالـوريا- 5.1
 توزيع التالميـذ حسب نتائجهـم في امتحان البكالـوريا :[6]الجدول رقم  

 

 المجمـوع % راســـب % ناجــــح لنتيجـــة ا            



 

 التوجيـــو

 107 38.31 41 61.68 66 متوافق مع الرغبــة

 129 70.54 91 29.45 38 غير متوافق مع الرغبة

 236 55.93 132 44.06 104 المجمــو ع

   

النسب اخلاصة بالنجاح ك الرسػوب يف امتحاف البكالوريا باعتبار التوجيو إُف        ؽلثل ىذا اجلػدكؿ
السنة األكُف ثانػوم على أساس مدل توافق التوجيػو مع  الرغبة أك عدـ توافقو معها بالنسبة جملمػوع 

 . أفراد العينة
صلػدىا لدل التبلميػذ   %61.18 فبالنسبة لفئة الناجحػُت يبلحظ أف أكػرب نسبة النجاح كىي       
 يتوافق التوجيو إُف السنة األكُف ثانول مع رغبتهػم الدراسية، بينما ال تتعدل نسبة النجاح ىػذه الذين
 .لدل التبلميػذ الذين ال يتوافق التوجيو مػع رغبتهم  29.45%
       

صلدىا لدل الذين   %70.54 أما فيما ؼلص فئة الراسبػُت فنبلحظ بأف أكرب نسبة الرسػوب كىي         
.  لدل ادلوجهُت حسب رغبتهم  %38.31 بينما ال تتعػدل ىذه النسبة. ال يتوافق توجيههم مع الرغبة

كما يبلحظ لدل اجملموعة األكُف أم ادلوجهُت حسب رغبتهػم ىو أف نسبة النجاح أكرب من نسبة 
الرسػوب ك لكن العكس نبلحظو لدل اجملمػوعة الثانية، إذ يتضح أف نسبة الرسػوب أكػرب بكثَت من 

فمعطػيات ىذا اجلدكؿ ذبيب بوضػوح عن التساؤالت ادلطركحة يف الػجدكؿ السابق . نسبة النجاح
ارتفاع نسبة النجاح لدل الذين يتوافق  إذ يبلحظ بوضػوح. اخلاص بالًتشح المتحاف البكالوريا

 أم )ك العكس يبلحظ لدل اجملمػوعة الثانية .التوجيػو مع رغبتهم كاطلفاض نسبة الرسوب لديهم 
 إذ ارتفعت لديها نسبة الرسػوب ك اطلفضت لديها (الذين تعرضوا لقرارات التوجيو تتناىف مع رغبتهم

أكرب بكثػَت من نسبة النجاح فيػو ( 70.54)نسبة النجاح بل لوحظ أف نسبة الرسػوب  يف البكالوريا
(29.45 .)  
 .التوجيـــو إلى السنة  الثانيــــة ثانـــوي ومدى توافقو مع رغبات التالميذ-2

 .البيانات الخاصـة بالتوجيـو إلى السنة الثانية ثانــوي  - 

 ُ % 



 

توزيع :[7  ]  الجدول رقم
توجيههـم إلى  التالميذ حسب 

 .السنة الثانية ثانــوي
 
 
  
  

       
 

    يبػُت ىذا اجلػدكؿ البيانات اخلاصة بالتوجيو إُف السنة الثانية ثانوم جملمػوع أفراد عينة البحث 
 . باعتبار مدل توافق قرارات التوجيو مع رغبة التلميػذ أكعدـ توافق ىذه القرارات مع الرغبة الدراسية

     
اجلػدكؿ أف ىناؾ تساكم بُت      فبادلقارنة مػع التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم فنبلحػظ على ىذا

كنسبة عدـ توافق ىذه القرارات مع ( %50.00)نسبة توافق قرارات التوجيػو مع الرغبات الدراسية  
فتدؿ ىػذه النتائج كذلك على أف نسبة معتػربة من التبلميذ تعرضوا إُف  .%(50.00) رغبات التبلميذ

كبالتاِف َف تتم مراعاة الرغبات الدراسية أثناء التوجيو إال . قرارات التوجيو ال تتوافق مع رغبتهػم اخلاصة
   .منهم%(50.00)لنسبة

  
خبلؿ التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم كاليت بينت  ىذه النتائج تؤكػد على النتائج ادلستخلصة إف    

كنتساءؿ . أف التوجيو رلػرد توزيع التبلميذ على سلتلف اجلػذكع ادلشًتكة دكف مراعاة رغباهتم الدراسية 
يف ىذا اإلطار عن النتائج اليت ستنػجر عن ىذه العملية بالنظػر إُف نسب اإلىػدار يف هناية السنة 

الثانية ثانوم ك نسب االنتقاؿ إُف السنة الثالثة ثانوم ككذا نسب النجاح كالرسوب يف امتحاف 
 .البكالوريا بعػد هناية السنة الثالثة ثانوم

 .التوجيــو إلى  السنة الثانية ثانـوى و اإلىدار في السنة الثانية ثانــوى-1.2
 . توزيـع  التالميذ حسـب نتائجهم  الدراسيـة في السنة الثانية  ثانوي[:8]الجدول رقم  -
   

 50.00 152 توجيـو متـوافق مع الرغبـة

 50.00  152 توجيـو غير متـوافق مع الرغبـة

 100 304 المجمـــــو ع



 

 اىْتٍدــخ           

 اىت٘خٍــٔ
 المجموع % االنتقــال % الفصــل % اإلعــادة

 152 87.50 133 01.31 02 11.18 17 متـوافق مع الرغبـة

 152 67.76 103 06.57 10 25.65 39 غير متـوافق مع الرغبـة

 304 77.63 236 3.94 12 18.42 56 وعــــــالمجم

 
سبثل معطيات ىذا اجلػدكؿ نسب اإلىدار أك التسرب يف هناية السنة الثانية ثانػوم ك نسب        

االنتقاؿ إُف الثالثة ثانوم باعتبار التوجيػو إُف السنة الثانية ثانوم على أساس مػدل توافق قرار التوجيو 
 .مع الرغبة الدراسية  أك عػدـ توافقو معها

نسجلها لدل  % 25.65      حسب نتائج ىذا اجلدكؿ نبلحظ أف أكػرب نسبة إعادة السنة كىي 
لدل التبلميذ   %11.18 توجيههم مع رغبتهم الدراسية ، بينما ال تتعػدل ىذه النسبة الذين ال يتوافق

 .ادلوجهػُت حسب رغبتهم إُف السنة الثانية ثانوم 
      

صلدىا لدل   %06.57 نبلحػظ كذلك أف أكرب نسبة ك ىيؼ    أما فيما ؼلص الفصػل عن الدراسة 
عليهم قرارات التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم ،تقابلػها نسبة الفصػل عن الدراسة أصػغر  الذين فرضت

اليت صلدىا لدل الذين ربققت رغبتهم الدراسية خبلؿ التوجيو إُف السنة ثانية   %01.31 منها كىي
 . ثانوم

 
  %87.50 أما فيما يتعلق باالنتقاؿ إُف السنة الثالثة ثانوم فنبلحػظ أف أكرب نسبة االنتقاؿ كىي      

 صلدىا لدل الذين ربققت رغباهتم أثناء التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم، بينما ال تتعدل ىذه النسبة
 . لدل الذين َف تتحقق رغباهتم أثناء التوجيػو إُف السنة الثانية ثانوم  67.76%

    

 يف السنة الثانية ثانوم  بُت الذين يتوافق التوجيو مع (التسرب)   أما مقارنة النسب اإلمجالية لئلىدار 
 :رغبتهم كالذين يتناىف قرار التوجيو مع رغبتهم اخلاصة فتبػُت النتائج التالية

 . في السنة الثانية ثانويمقارنة نسب اإلىــدار اإلجمالية- 1.1.2
  تـوزيع نسب اإلىـدار في السنة الثانية ثانــوي[:1.8]الجدول رقم 

 



 

              النتيجـة
 التوجيـو

 اإلىـــدار
 (والفصل اإلعادة)

% 

 12.50 19 متوافق مع الرغبة

 32.23 49 غير متوافق الرغبة

 22.36 68 المجمــــوع

 
يبػػُت ىذا اجلدكؿ ادلعطيات اخلاصة بالنسب اإلمجالية لئلىدار يف هناية السنة الثانية ثانوم        

صلدىا لدل   %32.23 فنبلحػظ أف أكرب نسبة اإلىدار كىي .باعتبار التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم
التبلميذ الذين فرضت عليهم قرارات التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم أم الذين ال يتوافق التوجيو مع 

لدل التبلميػذ الذين التحقوا دبختلف الشعب  %12.50 بينما ال تتعػدل نسبة اإلىػدار ىذه. رغبتهم
 أما نسبة اإلىدار اإلمجالية فتقدر. رغباهتم على أساس الرغبة أم الذين توافقت قرارات التوجيػو مع

  . لدل رلمػوع أفراد العينة% 22.36

     
ادلتعلقة (  1.3 )ك( 1.2)     إف نتائج ىذا اجلدكؿ تؤكد على النتائج ادلستخلصة أثناء ربليل اجلػداكؿ 

كما أف .دبقارنة نسب اإلىدار يف السنة األكُف كالثانية ثانوم باعتبار التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم
بوضوح  إذ تبػُت( 7)معطيات ىذا اجلدكؿ ذبػيب عن التساؤالت ادلطركحة يف التحليػل اخلاص باجلدكؿ 

أف نسبة كبػَتة من التبلميذ الذين توافقت قرارات التوجيو مع رغبتهم التحقوا بالسنة الثالثة ثانوم كَف 
بينما نبلحػظ ظاىرة التسرب بصورة أكضػح لدل . يتعػثر يف مشوارىم الدراسي إال نسبة قليلة منهػم

. َف تتوافق قرارات التوجيو مع رغبتهم إذ أهنم َف يتمكنوا من االستمرار يف الدراسة فئة التبلميػذ الذين
كبالتاِف يربز ىنا مشكػل التكيف الدراسي ذلؤالء التبلميػذ بسبب عػدـ توافق مبلزلهػم مع متطلبات 

 الشعب الدراسية
كؽلكن التساؤؿ يف ىذا السياؽ عن ما ؽلكن أف ػلفز التلميذ للنجاح يف الدراسة إذ َف .كمستلزماهتا

 .يوجو إُف شعبة يرغػب فيها ؟ كخاصة إذ َف يستوؼ التلميذ الشركط  األخرل كالقدرة الدراسية
 

 .التوجيـو إلى السنة الثانية ثانوي و الترشح المتحان البكالـوريا-2.2
  توزيع بيانات الترشح المتحان البكالوريا حسب التوجيو إلى السنة الثانية  ثانوي[ :9 ]الجدول رقم



 

 

     اىْتٍدــخ

 اىت٘خٍــٔ
 المجمـوع % غيرمترشــح % مترشـــح

 152 12.50 19 87.50 133 متوافـق مع الرغبة

 152 32.23 49 67.76 103 غير متوافق مع الرغبة

 304 22.36 68 77.63 236 المجمــو ع

 
   ؽلثل ىذا اجلػدكؿ ادلعطيات اخلاصة بالًتشح المتحاف البكالػوريا باعتبار التوجيو إُف السنة الثانية 

على أساس مدل توافػق قرارات التوجيو مع الرغبة الدراسية أك عػدـ توافقػو معها جملموع أفراد  ثانوم
 . العينػة

 
صلدىا لدل  % 87.50       نبلحػظ فيما ؼلص فئة ادلًتشحػُت المتحاف البكالوريا أف أكػرب نسبة كىي 

  %67.63تقابلها نسبة أصغر منها ك ىي. قرارات التوجيػو مع رغبتهم الدراسية التبلميذ الذين توافقت
 .اليت سبثل ادلًتشحػُت الذين ال تتوافق ىذه القػرارات مع رغبتهم الدراسية 

 
صلدىا لػدل الذين ال يتوافق % 32.23     أما فيما يتعلق بفئة غػَت ادلًتشحُت فنبلحػظ أف أكرب ك ىي

لدل ربققت لديهػم الرغبة أثناء التوجيو   %12.50  التوجيو مع رغبتهم ، بينما ال تتعدل ىذه النسبة
نبلحػظ أنو  رغم التساكم بُت نسبة توافػق قرارات التوجيو مع الرغبة الدراسية . إُف السنة الثانية ثانوم

ك نسبة عدـ توافػق ىذه  القرارات مع الرغبػة الدراسية  إال أنو ىناؾ فركؽ يف نسبة الًتشػح المتحاف 
 .البكالػوريا بُت الفئتػُت 

بناءا على ىذه ادلعطيات فكيف ستكػوف إذا نتائج امتحاف البكالػوريا؟ ىل ترتفػع نسبة النجاح يف      
البكالوريا لدل ادلوجهػُت حسب رغبتهم ك بالتاِف تنخفض لديهم نسبة الرسوب أـ العكس ؟ بعبارة 

أخػرل ىل ستكػوف ىناؾ فركؽ يف نسبة النجاح ك نسبة الرسػوب بُت اجملموعتُت ؟كاستنادا إُف ما 
سبق فيمكن أف نفرض ارتفػاع نسبة النجاح لدل التبلميذ ادلوجهُت حسب رغبتهم ك اطلفاض نسبة 

 .الرسػوب لديهم ك اجلػدكؿ ادلواِف سوؼ غليػب عن ىذه التساؤالت
 .التوجيـو إلى السنة الثانيـة ثانـوي و نتائج امتحان البكالــوريا-3.2 



 

 توزيع التالميذ حسب نتائجهم في امتحان البكالوريا : [10] الجدول رقم
 

 النتيجـة
 التوجيـو

 المجمـوع % راســب % ناجــح

 133 47.36 63 52.63 70 متوافـق مع  الرغبـة

 103 66.99 69 33.00 34 غير متوافـق مع الرغبـة

 236 55.93 132 44.06 104 المجمــو ع
      

       ؽلثل ىذا اجلدكؿ نسب النجػاح ك الرسػوب يف امتحاف البكالػوريا باعتبار التوجيو إُف السنة 
لقد  .الثانية ثانوم ك مػدل توافقو مع رغبة التلميػذ أك عدـ توافقو معها بالنسبة جملمػوع أفراد العينة

فبالنسبة لفئة  . %55.93 أما نسبة الرسػوب اإلمجالية فبلغت % 44.06 بلغت نسبة النجاح اإلمجالية
تقابلها نسبة . صلدىا لدل ادلوجهػُت حسب رغبتهم % 52.63الناجحُت نبلحظ أف أكػرب نسبة كىي

اليت صلػدىا لدل الذين َف تتوافق رغبتهم مع قرار التوجيػو إُف   %33.00 النجاح أصغػر منها ك ىي
 .السنة الثانية ثانوم

    
 أما فيما ؼلص فئة الراسػبُت فالعكس تبينػو نتائج ىذا اجلػدكؿ إذ أف أكرب نسبة الرسوب كىي    

لدل   %47.36صلػدىا لدل الذين ال يتوافق التوجيو مع رغبتهم، بينما ال تتعػدل  ىذه النسبة  % 66.99
 . ادلوجهػُت حسب رغبتهػم إُف السنة الثانية ثانوم
 ىو أف نسبة (الذين اليتوافق التوجيو مع رغبتهم)    إف ما يبلحػظ لدل تبلميذ اجملمػوعة الثانية 

ك ىكذا فإف معطيات ىذا اجلػدكؿ ذبيب بوضوح عن . الرسػوب لديهم تتعػدل بكثَت نسبة النجػاح
. التسػاؤالت ادلطػركحة يف اجلػدكؿ السابق كادلتعلقة  بارتفاع ك اطلفػاض نسبة النجاح ك الرسوب 

مع رغبتهػم كاطلفاض نسبة الرسوب  فيتضح إذا ارتفاع نسبػة النجػاح لدل الذين يتوافػق قرارالتوجيو
يتػوافق التوجيو مع رغبتهم، إذ ارتفعت لديهم نسبة الرسوب ك اطلفضت  لديهم مقارنة بالذين ال

 .لديهم نسبػة النجاح ك بالتاِف ىناؾ فركؽ كاضحة بُت اجملموعتُت 
 ادلتعلق بنتائج ( 6)   كما أف معطػيات ىذا اجلػدكؿ تؤكد على النتائج اليت توصػلنا إليها يف اجلػدكؿ 

 .امتحاف البكالوريا باعتػبار التوجيو إُف السنة األكُف ثانػوم



 

 
   ؽلكػن أف نستخلص من خبلؿ ربليػل النتائج النامجػة عن التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم كعن 

 :التوجيػو إُف السنة الثانية ثانػوم لتبلميذ العينة ادلبلحػظات التالية
 :بالنسبة لفئة التالميذ الذين توافقت قرارات التوجيـو مع رغبتهـم 

 .اطلػفاض نسبة اإلىػدار يف السنة األكُف ثانػوم 

 .اطلػفاض نسبة اإلىػدار يف السنة الثانية ثانػوم 

 .ارتفػاع نسبة االنتقاؿ إُف السنة الثانيػة

 .اطلػفاض نسبػة اإلىػدار يف الطور الثانػوم 

 .ارتفػاع نسبة الًتشػح كاالنتقاؿ إُف السنػة الثالثة ثانػوم 

 .ارتفػاع نسبػة النجاح يف امتحػػاف البكالػوريا 
 .اطلػفاض نسبة الرسػوب يف امتحػػاف البكالوريا    -  

 :بالنسبة لفئة التـالميذ الذين لم تتـوفق قرارات التوجيو مع رغبتهـم
 . ارتفػاع  نسبة اإلىػدار يف السنة األكُف ثانػوم  - 
 .ارتفػاع  نسبة اإلىػدار يف السنة الثانية ثانػوم  - 
 .اطلػفاض نسبة االنتقاؿ إُف السنة الثانيػة ثانػوم  - 
 . ارتفػاع نسبػة اإلىػدار يف الطور الثانػوم  - 

 .اطلػفاض نسبة الًتشػح كاالنتقاؿ إُف السنػة الثالثة ثانػوم- 
 .اطلػفاض نسبػة النجاح يف امتحػػاف البكالػوريا
 .ارتفاع نسبػة الرسػوب يف امتحػػاف البكالػوريا

 

 .التوجيــو إلى السنــة األولى وإلى السنة الثانيــة ثانوي ومدى توافقهما مع الرغبات الدراسية- 3
       بعدما مت ربليػل كمعاجلة بيانات التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم مث البيانات اخلاصػة بالتوجيو إُف 

السنة الثانية ثانوم سنتػطرؽ يف التحليل ادلواِف إُف معاجلػة بيانات كبل التوجيهػُت معا كمعػرفة مدل 
 (النجاح كالرسػوب )توافقهما مع رغػبات التبلميذ ، مث نتطػرؽ إُف ربليػل نتائج امتحاف البكالوريا 

 .باعتبار كبل التوجيهػُت معا
 



 

 .البيانات الخاصة بالتوجيـو إلى السنة األولى و السنة الثانية ثانـوي-
 . توزيع بيانات التوجيو إلى السنة األولى و إلى السنة الثانية ثانوي:]11 [  الجدول رقم

    

نبلحػظ من خػبلؿ نتائج ىذا اجلدكؿ الذم يبػُت توزيع بيانات التوجيو إُف السنة األكُف كإُف السنة      
توافقهما مع رغبات التبلميػذ أف نسبة تػوافق قرارات التوجيو مع الرغبة الدراسية ال  الثانية ثانوم كمػدل

  :أما النسبة الباقية كاليت سبثل أغلبية التبلميذ فتتػوزع كما يلي .  %26.69  تتعػدل

سبثػل التبلميػذ الذين ربققت رغبتهػم أثناء التوجيػو إُف السنة الثانية ثانػوم فقػط، دكف  %29.66 نسبػة - 
  .أف تتحػقق الرغبة الدراسية أثناء التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم

سبثػل التبلميػذ الذين ربققت رغبتهػم خبلؿ التوجيػو إُف السنة األكُف ثانػوم كَف تؤخذ  %18.64 نسبػة- 
  .بعُت االعتػبار ىذه الرغبػة خبلؿ التوجيو إُف السنة الثانية ثانػوم

سبثل فئة التبلميػذ الذين َف تتوافق رغبتهػم الدراسية مع قرارات التوجيو إُف السنة األكُف  %25.00نسبة -
 .     كالثانية ثانوم

   

 َف تؤخذ بعُت االعتبار رغباهتا يف سَتكرة التوجيو إُف %73.30    نستنػتج أف أغلبية التبلميػذ كاليت سبثػل 
فهػذه النتائج . التعليػم الثانوم كإظلا تعػرض تبلميذ العينة  إُف قرارات تتناىف مػع رغباهتم الدراسية

 . (7)ك(1)بدكرىا تؤكػػد على النتائج السابقة كاالستنتاجات اليت مت الوصػوؿ إليها يف اجلػداكؿ السابقة 
 

لقرارات     لقد تعػرض تبلميػذ ىذه الدفعػة إُف عملية التوجيػو كَف يشاركػوا يف قراراهتا بل مت إخضاعهم
كيف ىذا السياؽ ىل ؽلكػن اعتبار التوجيػو عملية سيكوبيػداغوجية إذا كاف التلميذ .ال شأف ذلم فيػها

أال يتناىف ىذا الواقػع مع أمسى األىداؼ البيػداغوجية لعملية . موضػوعا للقرارات كليس صانعا ذلا 
التوجيو أال كىي التوجيػو بادلشركع الذم ال ؽلكػن أف يتحقق إال إذ سجل التلميػذ اختياراتو ضمن ىذا 

كادلشركع ادلهػٍت  كخاصة  عندما يكوف  مشػركع  التوجيػو ىذا علزة كصل بُت مشػركع التكوين. ادلشركع

 ثا  02 التوجيو إلى
 ثا  01التوجيو إلى 

  غيرمتــوافق مع الرغبــة متــوافق مع الرغبــة
 % ن % ن المجمـوع

 107 18.64 44 26.69 63 متـوافق مع الرغبـــة

 129 25.00 59 29.66 70 غيرمتـوافق مع الرغبـة

 236 43.63 103 56.35 133 لمجمــوعا



 

 كما يشَت »بل ينتظػر من ادلشركع أف يكػوف عامل أساسي لدافعيػة التلميذ«. كما سبق كأف أشرنا إليو
أال تؤدم مثل ىذه الوضعيات النامجة عن (. 1998) كيؤكد عليو بوسنػة كزاىػي (1993 )إليو شاربونػػيت

كما ؽلكػن أف ربتملو من (   Situations de non choix)البلاختػيار  إُف كضعيات" السلطػػوم"التوجيو 
إحباطات كحاالت نفسية أخرل من شأهنا أف ذبعػل التلميذ ضحية الفشػل دكف أف تكػوف إمكانياتو 

   علة لذلك؟       
 

قبل أف نتطػرؽ إُف التوزيع العاـ لبيانات النجاح كالرسػوب يف امتحاف البكالوريا باعتباركبل      
لكػل فئة التوجيو على حػدل   بعرض نتائج البكالوريا( 11)التوجيهُت نقػـو بتحليل معطيات اجلػدكؿ 

 :كىي الفئات التالية
 (% 26.69نسبة  )فئة التالميذ الذين تتوافق قرارات كال التوجيهـين مع رغبتهم الدراسية : الفئــة األولى -   
 (%  25.00 نسبة) فئة التالميذ الذين التتوافق قرارات كال التوجيهــين مع رغبتهم الدراسية: الفئــة الثانية  -  

إف اذلدؼ من ىذا التحليل ىو معرفة نتائج ىذه الفئات يف امتحاف البكالوريا من حيث النجاح 
 .كالرسوب

 

 
 (%26.69نسبة )توزيع بيانات النجاح والرســـوب للفئــة األولى : ] 1.11 [الجدول رقم

 
 
 

 

 

يبػُت ىذا اجلدكؿ بيانات النجاح كالرسوب يف امتحاف البكالوريا  لفئػة التبلميذ الذين تتوافق قرارات 
قد   %79.36 فنبلحظ أف نسبة كبَتة من تبلميذ ىذه الفئة كسبثل. كبل التوجيهُت مع رغباهتم الدراسية 

. كسبثػل التبلميذ الراسبُت %20.63:صلحت يف امتحاف البكالوريا ،بينما تقابلها نسبة ضئيلة كتقدر بػ
ماؽلكننا القوؿ . فمعظػم التبلميذ الذين توافقت قرارات كبل التوجيهػُت مع رغباهتم صلحػوا يف البكالوريا

بأنو كلما كانت قرارات التوجيو متوافقة مع رغبة التلميذ الدراسية كلما ارتفػع احتماؿ  صلاحو يف 
 .امتحاف البكالوريا 

النتيجة 
 

 

 الراســـــبين الناجــــــحين
 المجمـــوع

ُ % ُ % 

 63 20.63 13 79.36 50  العــدد



 

 (.% 25.00 نسبة)توزيع بيانات النجاح والرســـوب للفئــة الثانيـــــة : ] 2.11 [الجدول رقم

 

 النتيجة
 

 

 الراســـــبين الناجــــــحين
 المجمـــوع

ُ % ُ % 

 59 69.49 41 30.50 18  العــدد

 

ؽلثل ىذا اجلػدكؿ البيانات اخلاصػة بالنجاح كالرسػوب يف امتحاف البكالوريا لتبلميذ الفئة الثانية  أم     
فتبلميػذ ىذه الفئػة ىم الذين فرضػت عليهم . الذين َف تتحقػق رغبتهم الدراسيػة يف كبل التوجيهُت

قرارات التوجيػو سواء إُف السنة األكُف ثانػوم أك إُف السنة الثانية ثانوم كبالتاِف َف تؤخذ بعُت االعتبار 
أما فيما يتعلق بنتائجهػم يف امتحاف البكالوريا . سباما رغباهتم خبلؿ توجيههم إُف التعليم الثانوم

بينما نبلحػظ أف نسبة الناجحػُت  ، %69.49 فنبلحػظ أف أغلبيتهم رسبػت يف االمتحاف كسبثل نسبتهم
ىذا اجلػدكؿ تؤكػد كذلك على نفس النتائج اليت استخلصت  فيبلحػظ بأف نتائج .  %30.50 ال تتعدل

لقد بينت كل ىػذه النتائج أف ارتفاع نسب الرسػوب يف امتحاف .  (10ٗ 6) من خبلؿ اجلػداكؿ السابقة
رغباهتم  حيث تتػراكح نسب الرسوب ىذه  البكالوريا يظهػر بوضػوح لدل الذين ال يتوافق التوجيو مع

أما %.   36.50ٗ% 28.57 بينما تًتاكح نسب النجاح لدل ىذه الفئات بُت . %71.42 ٗ  %63.63 بُت
  .%79.36 بينما بلغت نسبة النجػاح لديها  %20.63 نسبة الرسػوب لدل الفئة األكُف فلم تتعػد

 

 :توزيع بيانات النجاح والرسـوب في امتحان البكالوريا لمجمـوع أفراد العينة- 

قبل أف نتطػرؽ إُف توزيع بيانات النجاح كالرسوب يف امتحاف البكالوريا باعتبار كبل التوجيهُت    
نستعرض يف اجلدكؿ ادلواِف النتائج العامة لكل أفراد العينة يف امتحاف البكالوريا من حيث النجاح 

 .كالرسوب
 .توزيع معطيات النجاح والرسوب في امتحان البكالوريا: ]12 [ الجدول رقم

 

 
 النتيــجة

 الراسبــين الناجحين

 المجمــوع
  

 العـــدد

 % ن % ن

 
104 

 
44.06 132 55.93 236 

 



 

ؽلثػل ىذا اجلدكؿ توزيع نسػب النجاح كالرسػوب يف امتحاف البكالوريا  جملمػوع أفراد العينة حيث    
كبالتاِف فنسبة الرسوب أكػرب من نسبة  %55.93تقابلها نسبة الرسوب بػ  %44.06بلغت نسبة النجاح 

فنبلحظ أف أغلبية تبلميػذ ىذه الدفعػة رسبت يف امتحاف البكالوريا كىذا . النجاح جملمػوع أفراد العينػة
 أف نسبة كبػَتة (11)ؽلكن تفسَته بنتائج عملية التوجيو اليت قد تعرضوا ذلا إذ بينت نتائج اجلػدكؿ 

َف تؤخذ بعػُت االعتبار رغباهتم أثناء التوجيػو إُف السنة األكُف كالثانية ثانػوم %70.30منهم كتقدر 
بل تعرضوا إُف عملية توزيع على البقػع البيداغػوجية دكف مراعػاة  كبالتاِف َف ينخرطوا يف ىذه القرارات

 .أدىن الشركط الضركرية للنجاح
 
 

 .النجـاح في البكالوريا باعتبار التوجيـو إلى السنة األولى و إلى السنة الثانية ثانـوي-1.3
 .ثانوي توزيع بيانات النجاح في البكالـوريا باعتبار التوجيو إلى السنة األولى و إلى السنة الثانية:]13 [ الجدول رقم

 
 ثا  02 التوجيو إلى        

 ثا  01لتوجيو إلى ا

  غيرمتــوافق مع الرغبــة متـــوافق مع الرغبــة
 % ن % ن المجمـوع

 66 15.38 16 48.07 50 متــوافق مع الرغبــة

 38 17.30 18 19.23 20 غيرمتـوافق مع الرغبـة

 104 32.69 34 67.30 70 لمجمــوعا

      

ؽلثػل ىذا اجلدكؿ توزيػع نسب النجاح يف امتحاف البكالػوريا باعتبار التوجيػو إُف السنة األكُف كإُف     
( 10)  كلقد بلغت نسبة النجاح اإلمجالية  كما بينها اجلػدكؿ. السنة الثانيػة ثانوم جملمػوع أفراد العينػة

 . %44.06 ادلتعلق بتوزيػع التبلميػذ حسب نتائجهم يف البكالوريا
      

ربققت لدل فئة التبلميػذ الذين توافقت قرارات % 48.07يتبػُت أف أكرب نسبة النجاح ىذه كىي     
اليت ربققت لدل   %19,23 كتليها نسبػة. التوجيػو إُف السنة األكُف كالثانية ثانوم مع رغبتهػم الدراسية 

ك َف تراع رغبتهم  فئة التبلميػذ ادلوجهػُت حسب رغبتهػم خػبلؿ التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم فقط
ك ىي اليت سبثػل فئة الناجحُت الذين    %17,30 مث تليػها نسبة .خبلؿ التوجيػو إُف السنة األكُف ثانػوم



 

ك ىي اليت سبثػل فئة الناجحُت   %15,38 ك تقابلها نسبة. َف تعتػرب رغباهتم سباما يف كبل التوجيهػُت
 .    خبلؿ التوجيو األكؿ فقط ك َف تعترب رغبتهم الدراسية خػبلؿ التوجيو الثاين ادلوجهػُت حسب رغبتهم

      

كاحدة على  اعتربت لديهم رغبة  %82,69  التبلميذ الناجحػُت كتقدر نسبتهمةنبلحظ إذا أف أغليب     
كىم الذين َف تراع   %17,30: كتقابلها نسبة قليلة من الناجحُت ك تقدر. األقل أثناء عملية التوجيػو

كىكذا  فنتائج ىػذا اجلدكؿ تؤكػد على معظم . سباما رغباهتم  سواء يف التوجيػو األكؿ أك التوجيػو الثاين
النتائج السابقػة اليت افًتضت ارتفاع نسبػة النجاح يف البكالػوريا بارتفاع نسبة توافػق قرارات التوجيػو مع 

 .الرغبة الدراسية للتلميػذ
 

  الرسوب في امتحان البكالوريا باعتبار التوجيو إلى السنة األولى و السنة الثانية ثانوي-2.3
  ثانويتوزيع بيانات الرسوب في البكالوريا باعتبار التوجيو إلى السنة األولى و السنة الثانية: ]14[الجدول رقم

 

 ثا    02 التوجيو إلى
 ثا  01التوجيو إلى 

  غيرمتــوافق مع الرغبــة متــوافق مع الرغبــة
 % ن % ن المجمـوع

 41 21.21 28 09.84 13 متــوافق مع الرغبـة

 91 31.06 41 37.87 50 غيرمتـوافق مع الرغبـة

 132 52.27 69 47.72 63 لمجمــوعا

 

يف امتحاف البكالػوريا جملموع أفػراد  يتضػح من خبلؿ معطيات ىذا اجلػدكؿ توزيع نسب الرسػوب      
نسبة الرسػوب كما بينها  بلغت كلقػد .العينة باعتػبار التوجيو إُف السنة األكُف ك إُف السنة الثانية ثانوم

صلػدىا لدل التبلميػذ    %09.84   فنبلحػظ أف أصغر نسبة الرسػوب ك ىي .%55.93 (10)اجلػدكؿ 
اليت سبثػل  الذين أخذت بعُت االعتبار   %21.21 تليها نسبػة. الذين  ربققت رغباهتم يف كبل التوجيهػُت

كما . بعُت االعتبار ىذه الرغبة خػبلؿ التوجيو الثاين رغبتهم خبلؿ التوجيػو األكؿ فقػط ك َف تؤخذ
سبثل  التبلميذ   %31.06 نسبة  نبلحػظ أف من بُت أكرب نسب الرسػوب يف امتحاف البكالوريا كىي

اليت سبثل الراسبػُت كىم % 37.87 بينما نبلحػظ نسبة. الذين َف تراع سباما رغباهتم يف كبل التوجيهُت
بعُت االعتبار ىذه الرغبة  خبلؿ التوجيو  الذين ربققت رغبتهم خبلؿ التوجيو الثاين فقػط كَف تؤخذ

 .األكؿ
  



 

فهكذا يتبػُت أف نسبة توافػق الرغبة مع كبل التوجيهػُت ضئيلة جدا لدل التبلميذ الراسبُت حيث ال      
كما أف نسبة الراسبػُت الذين َف تعتػرب رغبتهم يف قرارات كبل .% 09.84 تتعػدل نسبة

تتعدل بكثَت نسبة الناجحػُت الذين َف تعتػرب رغبتهػػم يف قرارات كبلالتوجيهػُت ( %31.06)التوجيهػُت
(17.30 %.)  

تؤكد نتائج ىذا اجلػدكؿ بوضػوح على أف الرسػوب يف امتحاف البكالوريا كما ىو احلاؿ بالنسبة لظاىػرة 
التسرب يف الطػور الثانوم تظهػر أكثر لدل  التبلميػذ الذين َف تراع رغباهتم الدراسية أثناء الفصل يف 

 .   قرارات توجيو التبلميػذ إُف سلتلف ادلستويات 

   :مناقشــة فرضــــيات البحث- 
     سنتطرؽ فيما يلي إُف مناقشة الفرضيػات اليت سبت صياغتها يف ىذا البحث كسوؼ نتبع نفس 

اخلطوات اليت سبت اإلشارة إليها سابقا من حيث ترتيب اجلداكؿ كادلتغػَتات اخلاصة هبا كلكن يتم 
 . (2كا)ذلك بتطبػيق األداة اإلحصائية اليت مت استعػماذلا يف ىذا البحث كىي كام مربػع  

 

 التوجيـــو إلى السنــة األولى ثانـــويومدى توافقو مع رغبات التالميذ- 1
 .التوجيو إلى السنة األولى ثانوي واإلىـدار في السنة األولى ثانوي-1.1

 :إُف النتائج التالية(  2)لقد توصػلنا من خػبلؿ ربليػل  اجلػدكؿ  
 ارتفاع نسبػة االنتقاؿ إُف السنة الثانية ثانوم  لدل فئة ادلوجهػُت حسب رغبتهػم  - 

 (. % 75.96 )مقػارنة بالذين اليتوافق قرارالتوجيػو مع رغبتهم الدراسيػة (% 81.41)
مقارنة بالذين توافقت  (%15.45 )ارتفاع نسبة إعادة السنة لدل الذين اليتوافق التوجيو مع رغبتهم- 

 (. % 05.76)قرارات التوجيو  إُف السنة األكُف ثانوم  مع رغبتهم
بالذين ال  مقارنة( %12.82 )ارتفػاع نسبة الفصػل عن الدراسة لدل الذين يتوافق التوجيػو مع رغبتهم- 

كلكن ىل ذلذه الفركؽ داللة إحصائية ؟ بعػد . (%08.58)تتوافق قرارات التوجيو مع رغبتهػم الدراسية
 :ربصلنا على النتائج (    2كا)تطبيػق معادلة 

 
 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

9.52 5.99 0.05 2 

 



 

 0.05 =عند مستػول الداللة  5.99 = اجملػدكلة 2كا أكػرب من 9.52 = احملسػوبة 2كا      يبلحظ أف 

فيمكننا القوؿ بوجػود فركؽ ذلا داللة إحصائية بُت الذين تتوافق قرارات التوجيػو إُف  2 =درجة احلػريةك
السنة األكُف ثانوم مع رغبتهػم كالذين ال تتوافق القرارات مع رغبتهم يف نسبة اإلىػدار يف هناية السنػة 

بالفػرضية اجلزئية القائلة بوجػود الفرؽ  بالتاِف ضلتفػظ. األكُف ثانوم ك االنتػقاؿ إُف السنة الثانيػة ثانوم
يف نسبة التسػرب يف السنة األكُف ثانوم كاالنتقاؿ إُف السنة الثانية ثانوم بُت الذين توافقػت قرارات 

 .التوجيػو مع  رغبتهػم كالذين ال تتوافق ىذه القرارات مع رغبتهم
     ىذا معناه أف التبلميػذ الذين ربققت رغبتهم أثناء التوجيو ينتقلػوف أكثر من الذين اليتػوافق   

التوجيو مع رغبتهم كبالتاِف فإف التسرب ادلدرسي يبلحػظ أكثر لدل الذين َف تؤخذ بعُت االعتبار 
فيمكن القوؿ أف التوجيو ادلتوافػق مع  .مقارنة بالذين كجهػوا حسب رغبتهم رغبتهػم يف قرارات التوجيو

صلاح أك إخفاؽ التلميػذ يف مشواره الدراسي  الرغبة من احملػددات األساسية اليت ؽلكػن أف تؤثر على
 .الثانػوم 

 
 .ٍقبرّخ ّست اإلٕــذار اإلخَبىٍخ فً اىسْخ األٗىى ثبّــ٘ي-1.1.1

اإلعادة  )يف السنة األكُف ثانوم ادلتعلق دبقارنة نسػب اإلىػداراإلمجالية( 1.2 )لقد أكد ربليل اجلػدكؿ    
 :بُت اجملموعتػُت على النتائج التالية( كالفصل معا

مقارنة بنسبة (  % 24.03 )ارتفاع نسبػة اإلىػدار لدل التبلميػذ الذين اليتوافق قرارالتوجيػو مع رغبتهم-  
  (.% 18.58 )اإلىػدار لدل الذين توافق قرار التوجيػو مع رغبتهػم أثناء انتقاذلػم إُف السنة الثانية ثانوم

ربصػلنا على  دلعرفة ما إذا ماكانت ذلذه الفركؽ ادلبلحظة بُت اجملموعتػػُت  داللة إحصائية  2كابتطبػيق 
 :النتائج التالية

                          
 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

8.56 3.84 0.05 1 

 
 3.84 اجملػدكلة أكالنظػرية اليت تساكم  2كا أكػرب من 8.56 = احملسػوبة 2كا تػدؿ ىذه النتائج على أف   

 كبالتاِف فلهذه الفركؽ داللة إحصائية ما يدعػم الفرضية 1=كدرجة احلػرية  0.05= عند مستػول الداللة 
اجلػزئية القائلة بأف ىناؾ فركؽ بُت التبلميػذ الذين تتوافػق قرارات التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم  مع 



 

كىذا . رغبتهػم كالذين التتوافق ىذه القػرارات مع رغبتهػم يف نسب اإلىدار يف السنة األكُف ثانػوم
يعػٍت أف التوجيػو الذم يراعي الرغبات الدراسية للتبلميػذ عامل مهػم يف ادلشػوار الدراسي دبا أنو ؼلفف 
من اإلخفاؽ الدراسي كبالتاِف من ظاىػرة التسرب كىذا ألف توجيػو التلميذ على أساس الرغبة قد كفػػر 

 .إحدل  الشركط الضػركرية للتوافق الدراسي 
 .التوجيـو إلى السنة األولى ثانوي و اإلىـدار في السنة الثانية ثانـوي-2.1
ادلتعلق باإلىػدار يف السنة الثانية ثانػوم إُف (  3)لقد توصلنا من خبلؿ ربليػل بيانات اجلػدكؿ     

 :االستنػتاجات التالية
ارتفاع نسبة إعادة السنػة الثانية ثانػوم لدل التبلميػذ الذين التتوافق قرارات التوجيػو مع رغبتهػم  -    

 . لدل الذين يتوافق التوجيػو مع رغبتهم(% 14.17  )مقارنة بنسبة(  %  21.46 )كاليت بلغػت
  

ارتفاع نسبة الفصػل عن الدراسة يف هناية السنة الثانية ثانػوم لدل الذين اليتوافق قرار التوجيػو مع  - 
  لدل الذين يتوافق قرار التوجيػو  مع (%01.57)مقابل نسبة ( % 05.64) رغبتهم حيث بلغت نسبتهم

 ذلػذه الفركؽ داللة إحصائية ؟  كبعد بتطبيػق معادلة  كلكن ىل. رغبتهم
 :  ربصلنا على النتائػج التالية2كا

 

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

6.45 5.99 0.05 2 

 

عند مستول  05.99 = اجملػدكلة 2كا أكػرب من 6.45 = احملسػوبة 2كا      يتبػُت من خػبلؿ النتائج أف
ما يدؿ على كجػود فركؽ ذلا داللة إحصائية بُت اجملموعتػُت يف نسبة  2 = درجة احلػرية ك0.05 = الداللة

ما غلعػلنا ضلتفػظ .اإلىػدار بعد هناية السنة الثانية ثانوم كيف نسبة االنتػقاؿ إُف السنة الثالثة ثانوم
بالفرضيػة اجلزئية القائلػة بوجود الفركؽ بُت الذين يتوافق توجيههم إُف السنة األكُف ثانوم  مع رغبتهػم 
الدراسية كالذين ال يتػوافق التوجيػو مع رغبتهم يف نسبة اإلىػػدار يف السنة الثانية ثانػوم كاالنتػقاؿ إُف 

 . السنة الثالثة ثانػوم

 .ٍقبرّخ  ّست اإلٕذار اإلخَبىٍخ فً اىسْخ اىثبٍّخ ثبّ٘ي- 1.2.1

اخلاص بادلقارنة بُت النسب اإلمجالية لئلىػدار يف السنة الثانية ( 1.3) لقد بػُت ربليل اجلػػدكؿ        
 :ثانوم النتائج التالية



 

ارتفاع نسبة اإلىدار لدل يف السنة الثانية ثانوم لدل الذين اليتوافق التوجيو مع رغبتهم الدراسية -  
كلكن ىل للفركؽ .  لدل ادلوجهػُت حسب رغبتهم(% 15.74)مقارنة بنسبة  ( %27.11) إذ بلغت

النتائج التالية    2كاادلبلحظة بُت اجملموعتػػُت  داللة إحصائية ؟ لقد  بُت  التحليػل بعد تطبيػق  معادلة 
          : 

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

11.52 3.84 0.05 1 

 

2كا كبالتاِف نبلحػظ أف
2كا أكػرب من 11.52= احملسػوبة 

 الداللة عند مستػول 3.84 =اجملدكلة أكالنظػرية 

ما ؽلكننا القوؿ بأف الفػركؽ ادلبلحظة بُت اجملموعتػُت ذلا داللة إحصائية ما  1 = كدرجة احلػرية  0.05=
يدعم الفرضية اجلزئيػة القائلة بوجود فركؽ يف نسبة اإلىػدار بعد هناية السنة الثانية ثانوم بُت الذين 

مت توجيههػم على أساس الرغبة الدراسػية كالذين فرضت عليهم قرارات التوجيػو إُف السنة األكُف 
كىذا معناه أف التبلميػذ الذين تنافت قرارات التوجيو مع رغبتهم يتعرضػوف لئلىدار يف هناية . ثانوم

كبالتاِف فعملية . السنة أكثػر من الذين توافقت رغبتهم مع قرار التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم 
التوجيو اليت تأخذ بعُت االعتبار أدىن الشركط التكيف الدراسي عامل مهم يف استمرار التلميذ يف 

ماغلعلنا نقػوؿ كذلك أف التمػعن يف اىتمامات التبلميػذ . دراستو إُف أكرب مستػول تسمح بو إمكانياتو
 .كمعرفتها عملية جد ىامة يف ادلشوار الدراسي للتلميػذ

 

 .التوجيـو إلى السنة األولى ثانـــوي واإلىدار في الطــور الثانوي- 3.1
  :ادلتعلق باإلىػدار يف الطػور الثانوم إُف النتائج التالية( 4 )لقد توصلنا من خػبلؿ ربليػل اجلػدكؿ

ارتفاع نسبة اإلىدار يف السنة األكُف ثانوم لدل التبلميػذ الذين تعرضػوا لقرارات التوجيو ال تتماشى - 
لػدل الذين أخػذت بعُت االعتبار ( %18.58 ) مقارنة بنسبػة(%24.03)كرغباتػهم  الدراسية حيث بلغت

 .رغبتهم الدراسية
ارتفاع نسبة اإلىدار يف السنة الثانية ثانوم لدل التبلميػذ الذين تعرضػوا لقرارات التوجيو ال تتماشى - 

لدل الذين أخذت بعُت االعتبار ( %12.82 ) مقارنة بنسبة(%20.60)كرغباتػهم  الدراسية حيث بلغت
 .رغبتهم الدراسية



 

اطلفاض نسبة االنتقاؿ إُف  السنة الثالثة  ثانوم لدل التبلميػذ الذين تعرضػوا لقرارات التوجيو ال - 
لدل الذين أخذت بعػُت ( %68.58 ) مقارنة بنسبة(%55.36)تتماشى كرغباتػهم  الدراسية حيث بلغت

 .االعتبار رغبتهم الدراسية
 

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

07.14 3.84 0.05 2 

 

 عند مستول 5.99= اجملدكلة أكالنظػرية 2  أكػرب من كا07.14= احملسػوبة 2تبػُت النتائج أف كا      
  مايبػُت أف الفركؽ ادلبلحظػة بُت اجملموعتػُت يف نسب اإلىدار يف 2=   كدرجة احلػرية 0.05= الداللة 

الطػور الثانوم ذلا داللة إحصائية كبالتاِف ضلتفػظ بالفرضية القائلة بوجػود فركؽ يف نسب اإلىػدار يف 
الطور الثانوم بُت التبلميػذ الذين توافقت قرارات التوجيػو مع رغباهتم كالذين ال تتوافق ىذه القػرارات 

كىذا معناه أف التبلميػذ الذين ال تراعى . مع رغباهتم  الدراسية أثناء توجيههػم إُف السنة األكُف ثانوم
 .رغباهتػم الدراسية أثناء التوجيو معرضػُت لظاىػرة  اإلخفاؽ كبالتاِف التسرب ادلدرسي أكثر من غيػرىم

 

 .نسب اإلىـــدار اإلجمالية في الطـــور الثانوي مقارنة– 1.3.1
ادلتعلق دبقارنة نسب اإلىػدار اإلمجالية  يف الطػور باعتبار التوجيو إُف ( 1.4)لقد أكد ربليػل اجلػدكؿ 

  :السنة األكُف ثانػوم على النتائج التاليػة
لدل التبلميػذ الذين ال تتوافق قرارات التوجيو مع ( %44.63 )ارتفاع نسبة االىػدار يف الطػور الثانوم-

كلكن ىل ذلذه الفركؽ ادلبلحظػة (%31.41 )مقارنة بالذين توافقت ىذه القػرارات مع رغباهتم رغباهتػم
 :داللة إحصائية؟ بعد تطبيػق كام مربع توصػلنا إُف النتائج التالية

 

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

19.76 3.84 0.05 1 

 
كدرجة  0.05 =عند مستول الداللة 3.84=النظػرية   2كا أكرب من 19.76 =احملسػوبة  2كا    نبلحػظ أف 

كبالتاِف فالفػركؽ ادلبلحظة بُت الفئػتُت ذلا داللة إحصائية ما يسػَت يف اذباه  الفرضية القائلة  1 =احلػرية



 

بوجػود فركؽ بُت التبلميذ الذين توافقت قرارات التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم مع رغباهتػم كالذين 
كىذا معناه أف الذين َف .التتوافق ىذه القرارات مع رغبتهػم  يف نسب اإلىدار يف الطور الثانوم 

تؤخػذ بعُت االعتبار رغباهتم أثناء التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم يتعرضوف أكثر لظاىرة اإلىػدار يف 
ما يبػُت أف التوجيػو الذم .الطػور الثانوم مقارنة بالذين توافقت قرارات التوجيػو مع رغباهتػم الدراسية

تبػٌت قرارتو على التوافق مع رغبات التبلميػذ الدراسية من العوامػل اليت ربدد ادلسار كادلصَت الدراسيػُت 
 . للتبلميذ كمن الشركط الضػركرية لتفادم اإلخفاؽ الدراسي يف سلتلف ادلستػويات الدراسية

 

.  التوجيو إلى السنة األولى ثانوي والترشـح المتحان البكالوريا- 4.1
أف نسبة الًتشح المتحاف البكالوريا كانت أكػرب ( 5)       لقد تبػُت من خبلؿ ربليل نتائج اجلػدكؿ 
 72.88 ) بينما َف تتعػد نسبة الًتشح ىػذه( % 84.25) لدل التبلميذ الذين كجهػوا حسب رغبتهم كىي

كما أف ادلقارنة بُت الفركؽ ادلوجػودة بُت نسبة الًتشح .لدل الذين ال يتوافق التوجيػو مع رغبتهم( %
 :كعدـ الًتشح بينت النتائج التالية 

 ارتفاع نسبة الفرؽ بُت عدد ادلًتشحػُت كغَت ادلًتشحػُت لدل الذين كجهوا على أساس الرغبػة    - 
كلكن ىل ذلذه الفركؽ ادلبلحظػة (. % 45.76 ) مقارنة بالذين اليتػوافق التوجيو مع رغبتهم( % 68.51)

 :بعد تطبيػق معادلة كام مربػع ربصلنا على النتائج التالية    بُت اجملوعتػُت داللة إحصائية ؟
 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

5.48 3.84 0.05 1 

 

 كدرجة الػحرية 0.05=عند مستػول الداللة  3.84 =اجملػدكلة 2 كاأكػرب من 5.48 =احملسػوبة  2كايتبػُت أف 
حسب   كعلى ىذا األساس ؽلكػن أف نقوؿ بوجػود فركؽ ذلا داللة إحصائية بُت التبلميذ ادلوجهػُت1=

كبالتاِف . رغبتهم كالذين ال تتوافق قرارات التوجيػو مع رغبتهم يف نسبة الًتشػح المتحاف البكالوريا
ضلتفظ بالفػرضية القائلة بوجػود فركؽ يف نسبة الًتشح المتػحاف البكالوريا بُت ادلوجهُت على أساس 

 .رغبتهػم كالذين فرضت عليهم قرارات التوجيو 
 

إف التساؤؿ الذم مت طػرحو سابقا ىو ىل سػوؼ تتطابق معطيات ىذا اجلدكؿ مع ادلعطيات        
ك بعبارة أخػرل ىل سًتتفع نسبة النجاح يف .اخلاصة بالنجاح ك الرسػوب يف امتحاف البكالوريا 



 

البكالػوريا بارتفاع نسبة الًتشػح لدل ادلوجهػُت حسب رغبتهم ك بالتاِف تنخفض نسبة الرسػوب لديهم 
  .مقارنة بفئة الذين فرضت عليهم قرارات التوجيػو

 

 . التوجيو إلى السنة األولى ثانوي ونتائج امتحان البكالوريا-5.1
 :اخلاص بالنجاح كالرسػوب يف امتحاف البكالوريا النتائج التالية( 6)لقد بػُت ربليل اجلػدكؿ    

 (.% 61.18 )ارتفاع نسبة النجاح لدل ادلًتشحػُت ادلوجهُت حسب رغبتهػم  - 

 (.% 29.45 )اطلفاض نسبة النجاح لدل ادلًتشحػُت الذين اليتوافق التوجيو مع الرغبػة -  
 (.% 70.54 ) ارتفاع نسبة الرسػوب لدل ادلًتشحػُت الذين اليتوافق التوجيػو مع رغبتهم-  
 (.% 38.31 ) اطلفاض نسبة الرسوب لدل ادلًتشحػُت ادلوجهػُت حسب رغبتهم -  

 :كما بينت نتائج ىذا اجلػدكؿ كذلك االستنتاجات التالية
 لدل ادلًتشحُت ادلوجهُت حسب (% 38.31) أكػرب من نسبة الرسوب(% 61.18)نسبة النجاح   - 

 .رغبتهػم
لدل ادلًتشحُت الذين اليتوافق قرار (% 29.45) من نسبة النجاح (% 70.54) نسبة الرسوب أكػرب  - 

 . التوجيو مع الرغبة الدراسيػة
 كلكن ىل للفركؽ ادلبلحظػة بُت اجملموعتػُت يف نسبة النجاح كالرسوب داللة إحصائية ؟                  

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

24.62 3.84 0.05 1 

          
 الداللة عند مستول 3.84 =اجملػدكلة 2كا أكػرب من 24.62 =احملسػوبة 2كا على لقد ربصلنا بعد التحليػل

ك على ىذا األساس ؽلكػن القوؿ بوجود فركؽ ذلا داللة إحصائية بُت  01 =ك درجة احلػرية 0.05=
ادلوجهػُت حسب رغبتهػم ك الذين تنافت قرارات التوجيػو مع رغبتهم الدراسية  يف نسبة النجاح ك 

بالتاِف ضلتفػظ بالفرضية القائلة بوجود ىذه الفػركؽ بُت اجملموعتػُت يف . الرسػوب يف امتحاف البكالوريا
 .نسبة النجاح كالرسػوب يف امتحاف البكالوريا

ىذا يعػٍت  أف التبلميػذ الذين أخذت بعُت االعتبار رغباهتم الدراسية  أثناء التوجيػو يرتفع لديهػم       
احتماؿ النجاح  يف امتحاف البكالوريا ك ينخفػض لديهم احتماؿ الرسػوب مقارنة بالذين تعرضػوا 



 

فهػذه النتائج ذبيب عن التساؤالت ادلطػركحة سابقا كاليت تتعلق .لقرارات التوجيو ال تتماشى كرغباهتم
بارتفاع نسبة النجاح بارتفاع نسبة الًتشح المتحاف البكالػوريا لدل الذين توافقػت قرارات التوجيػو مع 

 .رغبتهم
   كما نستنتج بأف نسبة الرسػوب يف امتحاف البكالوريا لدل الذين اليتػوافق التوجيو مع رغباهتػم ال 

تبدك فقط أكػرب مقارنة بنسبة الرسوب لدل الذين يتوافق التوجيو مع رغبتهم كإظلا نسبة الرسػوب 
   .لديهم ارتفعػت أكثر من نسبة النجاح لديهػم

  

 التوجيـو إلى السنـة الثانيــة ثانــوي ومدى توافقو مع رغبات التالميذ -2
  .التوجيو إلى السنة الثانية ثانوي واإلىـدار في نهاية السنة الثانية ثانوي -1.2        

اخلاص بنسب اإلىدار يف هناية السنة الثانية ثانوم إُف تبياف ( 8)لقد توصلنا خبلؿ ربليل اجلػدكؿ    
 :النتائج التالية

 ( .%25.65 )ارتفاع نسبة إعادة السنة لدل الذين اليتػوافق التوجيو مع رغبتهػم-    
 (.% 11.18 )اطلفاض نسبة إعادة السنة لدل الذين يتػوافق التوجيو مع رغبتهػم  - 
 (.% 06.57 )ارتفاع نسبة الفصػل عن الدراسة لدل الذين اليتػوافق التوجيػو مع رغبتهم  - 

 (.% 01.31 )اطلفاض نسبة الفصػل عن الدراسة لدل الذين يتوافق التوجيػو مع رغبتهم  - 

 (.% 87.50)ارتفاع نسبػة االنتقاؿ إُف الثالثة ثانوم لدل الذين يتػوافق التوجيػو مع رغبتهم  - 
 (.% 67.76 )اطلفاض نسبة االنتقاؿ إُف الثالثة ثانػوم لدل الذين ال يتػوافق التوجيو مع رغبتهم -

كدلعرفة ما إذا كانت ذلذه الفػركؽ داللة إحصائية مت تطبيػق معادلة كام مربع ك ربصلنا على النتائج 
    : التالية

               
 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

17.76 5.99 0.05 2 

 
مستول  2 =عند احلرية 5.99 =اجملػدكلة 2كا أكػرب من 17.76 =احملسػوبة 2كا       يبُت التحليػل أف

ك على ىذا األساس ؽلكػن القوؿ بوجػود فركؽ فردية ذلا داللة إحصائية بُت التبلميذ  0.05 =الداللة



 

الذين تتوافق قرارات التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم مع رغبتهػم كالذين ال تتوافق ىذه القرارات مع 
رغبتهم ىف نسبػة اإلىػدار يف السنة الثانية  كاالنتقاؿ إُف السنػة الثالثة ثانوم كبالتاِف ضلتفػظ بالفرضية 

كما ؽلكننا القػوؿ بأنو كلما توافق التوجيػو مع رغبة التلميذ . اجلػزئية القائلة بوجػود ىذه الفركؽ
 .الدراسية كلما ارتفعػت نسبة االنتقاؿ ككلما اطلفضػت نسبة التسرب 

أما ادلقارنة بُت نسب اإلىػدار اإلمجالية بُت الذين يتوافق التوجيو مع رغبتهػم كالذين اليتوافق التوجيو    
 :مع رغبتهم فيدلنا على النتائج التالية

 . مقارنة  نسـب اإلىــــدار اإلجماليـة في السنة الثانية ثانوي-1.1.2
ارتفعػت لدل  (اإلعادة كالفصل معا) فلقد لوحػظ أف نسبة اإلىدار( 1.8 ) فكما تبػُت سابقا يف اجلػػدكؿ

مقارنة بالذين توافقػت ىذه القرارات مع ( % 32.23) الذين التتػوافق قرارات التوجيو مع رغبتهػم كبلغت
 (.% 12.50 )رغبتهم اليت َف تتعػد

ربصلنا على النتائج  2كا كلكن ىل للفركؽ ادلبلحظػة بُت الفئتػُت داللة إحصائية ؟ بعد تطبػيق معادلة
                    :التالية

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

13.22 3.99 0.05 1 

  
كمستول  1 =عند درجة احلػرية 3.99 =اجملدكلة أك النظػرية 2كا أكػرب من 13.22 =احملسػوبة 2 كا نبلحػظ أف

فيمكػن القوؿ بأف الفركؽ ادلبلحظػة يف نسب اإلىدار بُت الذين يتػوافق قرار التوجيو  . 0.05 =الداللة
ما يدعػم الفرضية القائلة بوجػود . مع رغبتهػم كالذين يتناىف ىذا القرار مع رغبتهػم ذلا داللة إحصائية

 . ىذه الفركؽ بُت ىتػُت الفئتُت يف نسب اإلىػدار يف السنة الثانية ثانوم
      

     على أساس النتائج ادلتعلقة بنسب اإلىػدار يف السنة األكُف ثانوم كيف السنة الثانية ثانوم 
كاإلىػدار يف الطور الثانوم باعتػبار سلتلف مستويات التوجيو ،ضلتفظ بالفرضيػة القائلة بوجود الفركؽ 
بُت الذين توافقػت قرارات التوجيػو مع رغباهتم كالذين فرضػت عليهم ىذه القرارات يف نسب اإلىػدار 

كىذا معناه أف التوجيػو ادلدرسي الذم ال يراعي الرغبات الدراسيػة للتبلميذ يؤدم . يف التعليم الثانوم 
إُف رفع احتػماؿ اإلخفاؽ كالتسرب مقارنة بالتػوجيو الذم يأخذ بعػُت االعتبار اىتمامات  التبلميذ 



 

كنستنتج أنو كلما توافقػت قرارات التوجيو مع الرغبة الدراسية للتلميذ كلما ارتفعػت نسبة . كميػوذلم 
 . االنتقاؿ ككلما اطلفضت نسبة التسػرب أك اإلىدار يف الطػور الثانوم 

 

 .التوجيو إلى السنة الثانية ثانوي والترشح المتحان البكالوريا- 2.2
اخلاص بالًتشح المتػحاف البكالوريا باعتػبار التوجيو إُف السنة الثانية ( 9)لقد بينػت نتائج اجلػدكؿ     

 :ثانػوم النتائج التالية
 ارتفاع نسبة االنتقاؿ ك الًتشح المتحاف البكالوريا لدل الذين يتػوافق التوجيو مع رغبتهػم     -

 كىذا رغم التساكم ادلبلحظ يف نسبة (% 67.76)مقارنة بالذين اليتوافق التػوجيو مع رغبتهػم ( 87.50)
ك دلعػرفة ما إذا كانت ذلذه الفركؽ داللة . توافق التوجيو بنسبة عدـ توافقػو مع رغبات التبلميذ

 : إحصائية قمنابتطبػيق كام مربع ك ربصلنا على النتائج التالية
                   

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

17.02 3.84 0.05 1 

 

 1 =عند درجة احلػرية 3.84 =الػمجدكلة 2كا أكػرب من 17.02 =احملسػوبة 2كا أف لقد بُت التحليػل
فهكذا ؽلكننا القػوؿ بوجػود فركؽ ذلا داللة إحصائية بُت الذين ال يتوافػق  . 0.05 =الداللة مستولك

قرار التوجيو مع رغبتهػم الدراسية ك ادلوجهػُت حسب رغبتهم يف نسبة الًتشػح المتحاف البكالوريا ك 
ما غلعلنا نقوؿ أنو كلما كاف توجيو . بالتاِف ضلتفػظ بالفرضية القائلة بوجػود ىذه الفركؽ بُت اجملموعتػُت

  .التبلميذ على أساس الرغبة الدراسيػة كلما ارتفع احتماؿ  ترشح التبلميػذ المتحاف البكالوريا
      

    بناءا على ىذه ادلعطيات فهل ستكوف نسبة النجاح يف البكالوريا مرتفعة لدل ادلوجهػُت حسب 
رغبتهػم ك بالتاِف تنخفض لديهػم نسبة الرسوب أـ العكس ؟ ك بعبارة أخرل ىل ستكػوف ىناؾ فركؽ 
يف نسبة النجاح ك نسبة الرسوب بُت اجملموعتػُت ؟ استنادا إُف ما سبق فيمكن أف نفرض ارتفاع نسبػة 

النجاح لدل التبلمػيذ ادلوجهػُت حسب رغبتهم ك اطلفاض نسبة الرسػوب لديهم ك اجلػدكؿ ادلواِف 
 .سوؼ غليبنا عن ىذه التساؤالت

 .التوجيو إلى السنة الثانية ثانوي ونتائج  امتحان البكالوريا- 3.2



 

 :النتائج التالية( 10)لقد بُت ربليل اجلػػدكؿ     
 :فيما يخص النجـاح في البكالــوريا-

مقارنة بالذين ( % 52.63 )ارتفاع نسبػة النجاح لدل التبلميذ  الذين يتوافق التوجيػو مع رغبتهػم-
 (.% 33.00 )اليتوافق التوجيػو مع رغبتهػم

( %47.36)لدل الذين يتوافق التوجيػو مع رغبتهم أكػرب من نسبة الرسوب( % 52.63 ) نسبة النجاح-
 .لديهم

 

 :فيما يخص الرســوب-

لدل التبلميػذ الذين اليتوافق التوجيػو مع رغبتهم مقارنة بالذين ( % 66.99)ارتفاع نسبة الرسوب-
 (% 47.36 )يتوافق التوجيػو مع رغبتهم

النجػاح   لدل الذين اليتوافق التوجيو مع رغبتهم مقارنة بنسبػة ( % 66.99 )ارتفاع نسبة الرسوب-
 .لديهم  ( 33.00%)

ك ربصلنا على  ( 2كا)ك دلعرفة ما إذا كانت ذلذه الفركؽ داللة إحصائية مت بتطبػيق معادلة كام مربع 
 :النتائج التالية 

                   
 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

9.05 3.84 0.05 1 

 
  0.05=عند كمستول الداللة  3.84= الػمجدكلة 2كا أكػرب من 9.05= احملسػوبة 2كا    يبػُت التحليل أف

على ىذا األساس ؽلكػن القوؿ بوجػود فركؽ ذلا داللة إحصائية يف نسبة النجاح  1=كدرجة احلػرية 
. كالرسػوب يف امتحاف البكالوريا بُت ادلوجهُت حسب رغبتهم ك الذين ال يتوافق التوجيو مع رغبتهم 

بناءا على ىذا فيمكن القوؿ . بالتاِف ضلتفػظ بالفرضية القائلة بوجػود ىذه الفركؽ بُت اجملموعتػُت
كبالتاِف فنتائج ىذا اجلػدكؿ . كذلك أف التوجيو على أساس الرغبة عامل أساسي للنجاح يف البكالوريا

ذبيب بوضػوح عن التساؤالت ادلطػركحة يف اجلدكؿ السابق كادلتعلقة باحتماؿ ارتفاع نسب النجاح يف 
البكالػوريا لدل الذين توافقت قرارات  التوجيو مع رغبتهم مقارنة بالذين تنافت ىذه القرارات  مع 



 

. كما أف نسبة النجاح لدل الذين يتوافق التوجيو مع رغبتهم أكرب من نسبة الرسوب لديهم. رغبتهم
كالعكس يبلحظ لدل الذين اليتوافق التوجيو مع رغبتهم حيث أف نسبة الرسوب لديهم أكػرب من 

 . نسبة النجاح
     

يف  ادلتعلق بالنجاح كالرسػوب( 6 )إف نتائج ىذا اجلدكؿ تؤكػد بوضوح على النتائج اليت بينها اجلػدكؿ   
بينا (10 )ك(  6 )حيث نبلحػظ أف كبل اجلدكلُت. البكالوريا باعتبار التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم

 :النتائج التالية
 :فيما يخــص النجــــاج- 

 لدى الذين يتوافق التوجيو مع رغبتهم مقارنة بنسبة(% 52.63)و( % 61.68 )ارتفاع نسبة النجاح     - 
 (.% 33.00)ك( % 29.45 ) النجاح لدى  الذين اليتوافق التوجيو مع رغبتهم

 لدى الذين يتوافق التوجيو مع رغبتهم مقارنة بنسبة(% 52.63 )و(% 61.68 )ارتفاع نسبة النجاح   - 
 (.% 47.36 )و(% 38.31 )الرسوب لديهم

 :فيما يخــص الرســــوب -  
بنسب  لدى الذين اليتوافق التوجيو مع رغبتهم مقارنة( % 66.99 )و ( %70.54 )ارتفاع نسب الرسوب- 

  (.      %47.36 )ك( % 38.31  )الرسوب لدى الذين توافق التوجيو مع رغبتهم

بنسبة  لدى الذين اليتوافق التوجيو مع رغبتهم مقارنة( % 66.99 )و ( %70.54 )ارتفاع نسبة الرسوب- 
 (.% 33.00 )و( % 29.45 )النجاح لديهم

    بعدما سبت مناقشة النتائج اخلاصة بالتوجيو إُف السنة األكُف ثانوم مث النتائج اخلاصة بالتوجيو إُف 
السنة الثانية  ثانوم  سنتطرؽ فيما يلي إُف مناقشة النتائج اخلاصة بالتوجيو إُف السنة األكُف كإُف 

 . السنة الثانية ثانػوم معا
 
  التوجيـو إلى السنـة األولى و إلى السنة الثانية ثانـوي ومدى توافقو مع رغبات التالميذ-3

اخلاص بتوزيع بيانات التوجيو إُف السنة األكُف كالسنة ( 11 )   لقد توصلنا من خبلؿ ربليل اجلػدكؿ
 :الثانية ثانوم إُف  أف توزيع التبلميذ كاف حسب الفئات التالية

 (% 26.69  نسبة)التالميذ الذين تتوافق قرارات كال التوجيهـين مع رغبتهم الدراسية : الفئــة األولى -

 (  % 25.00نسبة )التالميذ الذين التتوافق  قرارات  كال التوجيهــين مع رغبتهم الدراسية : الفئــة الثانية -



 

 % (18.64)التالميذ الذين يتوافق قرار التوجيـو  إلى السنة األولى ثانوي فقط مع رغبتهم الدراسية : الفئــة الثالثة -

 % (29.66)التالميذ الذين يتوافق قرار التوجيـو  إلى السنة الثانية ثانوي فقط مع رغبتهم الدراسية  :الفئــة الرابعة -

 

    لقد سبق كأف تطرقنا إُف ربليل نتائج امتحاف البكالوريا للفئة األكُف كالفئة الثانية  كربصلنا على ما 
 :يلي

 :بالنسبة لتوزيع بيانات النجاح والرســـوب في البكالوريا  للفئــة األولى- أ
 : ادلتعلػق بتوزيع بيانات النجاح كالرسػوب للفئػة األكُف(1.11) بُت  ربليل اجلدكؿ

 كاطلفاض نسبة الرسوب لديهم ( % 79.36 )ارتفاع نسبة النجاح لدل التبلميذ ىذه الفئة إذ بلغػت   -
ربصلنا على النتائج  2كا تطبػيق بعػد  ؟ كلكن ىل ذلذه الفركؽ داللة إحصائية ( % 20.63) إذ َف تتعد 

 :التالية 
              

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

21.72 3.84 0.05 1 

كدرجة   0.05= عند مستػول الداللة 3.84= اجملػدكلة 2كاأكرب من  21.72=احملسػوبة  2كا نبلحػظ أف
 ؽلكننا القػوؿ بأف ىذه الفركؽ ادلبلحظػة بُت الناجحُت كالراسبُت ذلا داللة إحصائية ما  1 =احلػرية
الفرضية القائلة بوجػود ىذه الفركؽ بُت الذين يتوافق قرار التوجيو مع رغبتهم كالذين اليتوافق  يدعػم

كىذا معناه أف الذين كجهػوا على أساس الرغبة .ىذا القرار مع رغبتهم يف نسبة النجاح يف البكالوريا
الدراسية يف كبل التوجيهػُت ترتفع لديهم نسبة النجاح يف امتحاف البكالوريا كتنخفض نسبة الرسوب 

 (10)كاجلػدكؿ  (6) كبالتاِف أكػدت نتائج البكالوريا ذلذه الفئة على نتائج اجلػدكؿ.لديهم كالعكس
اخلاصة بالنجاح يف البكالوريا باعتػبار التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم ككذا النجاح يف البكالوريا 

 .  باعتبػار التوجيو إُف الثانية ثانػوم
 . ثبىْسجخ ىت٘سٌع ثٍبّبد اىْدبذ ٗاىزســـ٘ة فً اىجنبى٘رٌب  ىيفئــخ اىثبٍّخ- ة

 :ادلتعلق بتوزيع بيانات النجاح كالرسوب للفئة الثانية( 2.11)    لقد بُت ربليػل اجلدكؿ
  لديهم  كاطلفاض نسبة النجاح% 69.49  ارتفاع نسبة الرسوب لدل تبلميذ ىذه الفئة إذ بلغت -

 كلكن ىل ذلذه الفركؽ داللة إحصائية ؟  بعد تطبيػق  كام مربع  ربصلنا على % 30.50 َف تتعد حيث
 :ما يلي

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا



 

 
 
 

كدرجة احلػرية  0.05=عند مستول الداللة  3.84=اجملػدكلة  2كاأكػرب من  8.96=  احملسػوبة2 كا     أف
هبذا ؽلكن القػوؿ أف الفركؽ ادلوجػودة يف نسبة النجاح كالرسػوب يف البكالوريا لدل الذين َف تؤخذ  1=

ما يؤكػد كذلك على النتائج السابقة اليت . بعُت االعتبار رغباهتم يف كبل التوجيهػُت ذلا داللة إحصائية
سارت يف اذباه تدعيػم الفرضية القائلة أف ىناؾ فركؽ يف نسبة النجاح يف البكالوريا بُت الذين يتوافق 

 .قرار التوجيػو مع رغبتهم كالذين اليتوافػق ىذا القرار مع رغبتهػم الدراسية
 

النجـاح في البكالوريا باعتبار التوجيو إلى السنة األولى وإلى السنة الثانية ثانوي لمجموع  -1.3
 . أفراد العينة

اخلاص بالنجاح يف امتحاف البكالػوريا باعتبار كبل التوجيهُت على ( 13)لقد بػُت ربليل اجلػدكؿ  
 :النتائج التالية

في امتحان البكالوريا لدى فئة التالميذ الذين توافقت قرارات كال ( %48.07)ارتفاع نسبة النجاح    -
التوجيهين مع رغبتهم الدراسية مقارنة بفئة التالميذ الذين لم يتوافق قرارات كال التوجيهين مع رغبتهم  

وكذلك مقارنة بالفئات األخرى أي الذين توافق قرار التوجيو إلى السنة األولى ثانوي فقط مع  (% 17.30)
 :رغبتهم الدراسية أو مع قرار التوجيو إلى السنة الثانية ثانوي  وىي كما يلي 

  .(%15.38 )الذين توافق قرار التوجيو إلى  السنة األولى ثانوي مع رغبتهم بنسبة  فئة التالميذ  -
 (.% 19.23 )فئة التالميذ الذين توافق قرار التوجيو إلى السنة الثانية ثانوي مع رغبتهم بنسبة -

ما إذا كانت ذلذه الفركؽ داللة إحصائية مت تطبيق معادلة كام مربع كربصلنا على النتائج  دلعرفة
 :التالية

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

5.84 3.84 0.05 1 

   

8.96 3.84 0.05 1 



 

2كا      لقد ربصلنا على
عند مستول  3.84=   اجملػدكلة أك النظػرية2كامن  أكػرب 5.84 = احملسػوبة 

 ما غلعلنا نؤكد على كجػود فركؽ ذلا داللة إحصائية بُت الذين 1 =  ك درجة احلػرية0.05= الداللة
يتوافق التوجيػو مع رغبتهم كالذين اليتوافق التوجيػو مع رغبتهم يف نسبة النجاح يف البكالػوريا كهبذا  

 .ضلتفػظ بالفرضية القائلة بوجػود ىذه الفػركؽ
 ادلتعلػق بالنجاح كالرسوب يف امتحاف (6)     فباإلضافة إُف النتائج ادلستخلصة من خبلؿ اجلػدكؿ 

يف امتحاف  ادلتعلػق بالنجاح كالرسوب(10 )البكالوريا باعتػبار التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم كاجلػدكؿ
نبلحػظ أف ،  (2.11 )ككذا اجلػدكؿ (1.11 )يف البكالوريا باعتبار التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم كاجلدكؿ

 :تسػَت يف نفس االذباه إذ تؤكػد على ما يلي(13 )نتائج ىذا اجلػدكؿ
  .لدى الذين تتوافـق قرارات كال التوجيهين مع رغبة التلميذ( % 48.07 )ارتفاع نسبة النجاح- 

 .لدى الذين التتوافـق قرارات كال التوجيهين مع رغبة التلميذ(%17.30)انخفاض نسبة النجاح - 
لدى الذين يتوافق قرار التوجيو إلى السنة األولى ثانوي فقط مع رغبة  (%15.38)انخفاض نسبة النجاح- 

 .التلميذ
لدى الذين توافق قرار التوجيو إلى السنة الثانية ثانوي فقط مع رغبة  ( 19.23)انخفاض نسبة النجاح - 

 .التلميذ
مقارنة بنسبة  مع رغبة التلميذ لدى الذين تتوافق قرارات كال التوجيهين (% 48.07)ارتفاع نسبة النجاح  -

 ( .% 09.84)الرسوب لديهـم 
 

    كىذا معناه أف التبلميػذ الذين توافقت قرارات التوجيو مع رغبتهػم  ترتفػع لديهم نسبة النجاح يف 
كبالتاِف ترتفػع نسبة الرسوب بارتفاع نسبة عدـ توافق . البكالػوريا كتنخفض نسبة الرسػوب لديهم

 . التوجيػو مع رغبة التلميػذ
 

الرسوب في البكالوريا باعتبار التوجيو إلى السنة األولى وإلى السنة الثانية ثانوي لمجموع -2.3
   أفراد العينة

     :أف نسب الرسػوب يف البكالوريا باعتبار كبل التوجهػُت تتوزع كمايلي (14) لقد بُت اجلػدكؿ 
لدى التالميذ الذين توافقت قرارات التوجيو  في امتحان البكالوريا  (% 09.84)انخفاض نسبة الرسوب  -

 : كىي إلى السنة األولى والثانية ثانوي  مع رغبتهم الدراسية مقارنة بالفئات األخرى



 

  ( .% 21.21 )فئة التالميذ الذين أخذت بعين االعتبار رغبتهم خالل التوجيو إلى السنة األولى ثانوي - 
 .(    %31.06)فئة التالميذ الذين التتوافق  قرارات كال التوجيهين مع رغبتهم الدراسية - 
 .( % 37.87 )فئة التالميذ الذين أخذت بعين االعتبار رغبتهم خالل التوجيو إلى السنة الثانية  ثانوي- 
فهكػذا نبلحظ أف نسبة توافق الرغبػة مع كبل التوجيهػُت ضئيلة جدا لدل التبلميذ الراسبػُت حيث    

كدلعػرفة ما إذا كاف ذلذه الفركؽ ادلبلحظة داللة إحصائية مت تطبيػق معادلة كام (. % 09.84 )ال تتعػدل
  :مربع كربصلنا على النتائج التالية

       

 (df)درجةالحرية مستوى الداللة النظرية   2كا المحسوبة  2كا

6.10 3.84 0.05 1 

 0.05 =عند مستول الداللة 3.84 = اجملػدكلة  2كا أكػرب من 6.10= احملسػوبة   2كا    يتبُت أف
هبذا ؽلكػن القوؿ بوجػود فركؽ ذلا داللة إحصائية يف نسبة الرسػوب يف امتحاف  1 =كدرجة احلرية

ما .البكالوريا بُت الذين توافقت قرارات التوجيو مع رغبتهػم كالذين تنافت ىذه القرارات مع رغبتهم
كىذا معناه أف التبلميذ الذين يرسبػوف أكثر يف .غلعلنا ضلتػفظ بالفرضية القائلة بوجػود ىذه الفركؽ 

كنتج عن .امتحاف البكالوريا ىم الذين مت توجيههػم إُف شعب كإُف جذكع مشًتكة ال يرغبػوف فيها
ذلك ارتفاع نسبة الرسػوب يف امتحاف البكالوريا باطلفاض نسبة توافق التوجػيو مع الرغبة الدراسية 

نبلحػظ كذلك أف نتائج ىذا اجلػدكؿ تؤكد بوضػوح على نتائج اجلػداكؿ السابقة كؽلكػن أف . للتلميذ
 :نستنتج ما يلي

 

مقارنة بنسبة  لدى الذين التتوافق قرارات كال التوجيهـين مع رغبة التلميذ(% 31.06)ارتفاع نسبة الرسـوب -
  ( .% 09.98)الرسـوب لدى الذين توافقت قرارات كال التوجيهـين مع رغبة التلميذ

لدى الذين تتوافق قرارات كال التوجيهـين مع رغبة التلميذ مقارنة بنسب (% 09.84 )انخفاض نسبة الرسـوب-
 :الرسوب لدى الفئات األخرى وىي 

فئة التالميذ الذين أخذت بعين االعتبار رغبتهم خالل التوجيو إلى السنة الثانية ثانوي ولم تعتبر رغبتهم - 
 (. % 37.87  )السنة األولى ثانوي وتقدر نسبة الرسوب لديهم خالل التوجيو إلى

فئة التالميذ الذين أخذت بعين االعتبار رغبتهم خالل التوجيو إلى السنة األولى ثانوي ولم تعتبر رغبتهم - 
 (% 21.21  )السنة الثانية ثانوي إذ بلغت نسبة الرسوب لديهم خالل التوجيو إلى

 



 

 

 

 

 :الخــــالصة
   

ك لقد .  لقد تناكلنا يف حبثنا ىذا موضػوع التوجيو ادلدرسي بعبلقتػو مع النجاح يف امتحاف البكالوريا  
أشػرنا يف اجلانب النظػرم إُف اإلطار الذم غلب أف تكػوف عليو عملية التوجيو باعتػبار ادلشركع ادلهٍت 

ىػدؼ بيداغوجي لعملية التوجيو كضركرة التفكَت كالعمل يف ىذا ادلنظػور إذا ما أريد ذلذا النشاط 
 .مواكبة كمسايرة أحػدث التغَتات يف ىذا ادليداف

      
،دبػارتاف 1993  جيػشار، 1995بوسنة كآخػركف ،1993 بوسنة)    يتفق الباحثػوف كادلختصػوف يف ىذا ادليػداف

 على ضػركرة االنتقاؿ من الصيغة التقليدية للتوجيػو اليت تعتمد أساسا على التناكؿ (1988 كلوجػراس
التشخيػصي الذم يضع الفػرد يف حالة التبعيػة التامة إُف العمػل يف إطار بيداغػوجية ادلشػركع كما 

يعتمػد ىذا التناكؿ على نشاط الفرد كدكره الديناميكي يف عملية بناء ادلشركع .  يتناكلو ادلنحى الًتبوم
     . كتأسيسو،بالتاِف فالغاية ادلثلى من تدخػل القائم  بالتوجيػو ىي الوصوؿ بالفرد إُف التوجيػو الذايت

     

إف ىذا اذلػدؼ ال ؽلكن ذبسيػده يف ادليداف إذ َف تكن عملية اإلعػبلـ ىادفة إُف ذلك كلذا غلب     
ما يقتضي إعادة النظػر  . اعتػبار اإلعبلـ عملية تربوية  يف سػَتكرة التوجيو  كليس غاية يف حد ذاهتا 

يف شكل كزلتول اإلعبلـ ادلقػدـ حاليا للتبلميذ كضركرة اعتبار ىذا النشاط عملية بيداغػوجية هتػدؼ 
إُف توفَت الشركط النفسية اليت تساعد الفرد على االندماج يف سػَتكرة أخذ القرارات كبركز ادلشاريع، 

كبالتاِف  فإف معاجلة  مثل ىذه التحػديات البد منها كخاصػة يف ظل اإلصبلحات الشاملة  اليت 
  .تشهػدىا ادلنظومة الًتبوية

 
    يبُت ما أستمػدناه من كاقػع التوجيو يف بيئتنا كخاصػة من خبلؿ مناقشة كضعيتو مع القائمػُت بو أف 

العمل يف ىذا ادليػداف ػلتاج إُف قفزة نوعية ،كما ػلتاج إُف توافر اجلهود للخركج هبذا النشاط من 
ك تربز ىذه ادلعاينة بصػورة كاضحة من خبلؿ معاجلتنا . حقػل التسيَت اإلدارم إُف التوجيػو بادلشركع 

للوثائق الرمسية ادلستعملة يف ىػذه الدراسة كخاصة فيما يتعلق برغبات التبلميػذ كقرارات التوجيو النهائية 



 

الواردة يف زلاضػر القبوؿ كالتوجيو دلختلف ادلستويات ،كما أف ربليل النصػوص الرمسية اخلاصة 
 :بالتوجيو يف اجلػزائر جعلنا نتدارؾ كاقعػػُت متناقضػػُت

 الرمسيػة  ككذا إدراج ؽ      يتعلػق أكذلما بإدراج التوجيو ادلدرسي كادلهػٍت يف كل النصوص كادلواثي
النشاط الذم يقـو بو مستشارم التوجيػو ادلدرسي يف ادلؤسسات ضمن نشػاطات الفريق الًتبوم 

للمؤسسات التعليميػة  الذم الشػك فيو أنو يؤكد على العناية البالغػة اليت يوليها ادلشرفػُت على ىذا 
ادليداف منذ االستقػبلؿ،  إال أف ترمجة  ىذه ادلساعي يف ادليػداف يدؿ على كاقع آخر كخاصة عندما 

  .    يتعلػق األمر دبكانة كدكر مستشارم التوجيو ادلدرسي يف سياؽ القرارات النهائية
أما الواقػع الثاين فيتعلق بالتناقضػات الواردة يف بعػض ادلناشَت الوزارية  كخاصة يف السنوات      

األخَتة أين يتم التأكيد يف بعض ادلضامُت إُف ضركرة اعتبار اختػيارات التبلميذ أثناء توجيههم كيف 
مضامػُت نفس ادلناشَت أك يف مناشَت موازية كالحقػة تنص على اذباه سلالف كخاصة فيما يتعلق 

 بالنسبة %10بالنسبة  للتعليم الثانوم ك %05)باحًتاـ الرغبات الذم أصبح امتياز للتبلميػذ النجباء 
 .(للتعليم اإلكماِف

     
 من التبلميػذ يؤدم إُف حرماف أغلبية %05:    إف التأكيػد على ضركرة احًتاـ الرغبات بالنسبة لػ

كآخػر ادلناشَت اليت تربز ىذا الواقػع ىو . من االلتحاؽ بالشعب ادلرغػوبة فيها%95التبلميػذ كىي نسبة 
ؽلكن .  كىذا بالنسبة للتوجيػو إُف السنة الثانية ثانوم19/12/2005 ادلؤرخ يف 05 /262/600ادلنشور رقم 

إدراج نفس ادلبلحظػة بالنسبة للتوجيو إُف السنة األكُف ثانوم إذ أكػدت آخر ادلناشػَت الوزارية كىو 
 %10 على أف احًتاـ الرغبات يكػوف فقط لنسبة 2005  مارس 27ادلؤرخ يف  41/600/05ادلنشػور رقم

كبالتاِف فنبلحظ . األكائل على مستػول ادلقاطعة كىذا بعد ترتيػب كل التبلميػذ حسػب االستحقاؽ
 .   سوؼ توزع حسب البقػع البيداغوجيػة ادلتوفرة%90كذلك أف أغلبيػة التبلميذ كاليت سبثل 

    
    إف ما ؽلكن أف يزيد يف األمػر تعقيػدا ىو مواصلة العمل بنظاـ النسب الذم حاكلت بعض 

ادلناشػَت الوزارية التخلػص من عواقبو لكػن غالبا ما يلجأ إُف ىذه الطريقػة يف هناية السنة الدراسية 
كما يكػوف األمر كذلك بالنسبة دلا . كبالتاِف تصبػح رغبات التبلميػذ ال شأف ذلا يف عملية التوجيو

 .يستخلصو مستشارم التوجيو ادلدرسي من ادلتابعة النفسية  اليت يقػوموف هبا خبلؿ السنة الدراسية



 

     

عملية  لقد بينت نتائج ىذه الدراسػة أف األخػذ بعُت االعتبار رغبات التبلميػذ يكوف نسبيا يف       
التوجيػو  كىذا رغم الدكر الذم يلعبو عامػل الرغبة يف توافق التلميذ الدراسي كخاصة أف عملية التوجيو 

  .يف مؤسساتنا سبر دبرحلتػُت حامستػُت يف ادلسار الدراسي للتلميذ
   

تتمثل ادلرحلة األكُف كما أشػَت إليو يف توجيو التلميػذ من الطور األساسي إُف الطور الثانوم كتليها     
ك يبلحػظ . مرحلة التوجيو من السنة األكُف ثانوم جذع مشتػرؾ إُف إحدل شعب السنة الثانية ثانوم

ما جعلنا نشػَت إُف أف عملية التوجيػو . أف التلميذ غالبا ما تفرض عليو قرارات التوجيو يف كبل ادلرحلتُت
يف مؤسساتنا ربتاج إُف عناية أكثر كإُف إعادة النظر يف مبادئها كأسسها إذ ال زاؿ يطغى عليها اجلاين 

 ما غلعل التلميذ يف حالة تبعية تامػة  ؼلضػع لقرارات كالختيارات ال "السلػػػطوم"التنظيمي كالقرار 
يصبح «كجػود  البل» ك« البلاختيار»بل ؽلكن اإلشارة يف ىذا السياؽ إُف كضعػيات . شأف لو فيها 

 . التلميذ يف طياهتا رىػػُت الرىػنات التنظيػػمية
     

  

إف ىذا الواقػع  يتناىف سباما مع ما يصبػو إليو  التوجيو  يف منظوره احلديث كونو ال يعترب التلميذ      
زلػور العملية الًتبوية ك ال يهػدؼ إُف مساعدة ىذا األخَت على ربقيػق إمكانياتو ك التعبَت باىتماماتو 

كبلوغ االستقبللية كادلسػؤكلية يف قراراتو، كبالتاِف فالتوجيػو على ىذا األساس ال يعمل على إشراؾ 
التلميػذ يف سياؽ أخذ القرارات احلامسة يف حياتو، فكيف ؽلكن ذلذا األخَت االطلػراط يف قرارات كىو 
َف يكػن صانعها؟ قديثػػَت ىذا التساؤؿ تساؤال آخرا كىو ىػل للتلميذ يف مثل ىذه احلاالت إمكانية 

 التفكػَت يف مشركع مستقبلي كالتخطيط لو ؟ ككيف ؽلكن للقائم بالتوجيو التفكػَت يف تربية االختػيارات

  ؟كخاضػعا للقرارات( Objet  de choix    ) عندما يكػوف التلميذ يف حػد ذاتو موضػوعا لبلختيارات

 
شلا الشك فيو أف إحػدل عػواقب ىذه الوضعيات ىي استياء التلميػذ كتذمػره اذباه مشركع التوجيػو     

 عوض أف  يسعى التوجيػو يف إطػار "البلشلكنات"كما قد يصاحبػو من إحباط نتيجة توسيع لديو رلػاؿ 
على  كما أف التوجيو.لديو (Champs des possibles) ادلشركع  إُف توسيػع  رلاؿ ادلمػكنات  بيداغػوجية

كما عػرب عنو مطالػوف (  Champs de choix) ىذا األساس ال يعمػل يف اذباه تكوين رلاؿ االختيارات



 

(Matalon ) ألف التلميذ كينػونة « البلاختيار»بػل يسػَت يف اذباه مغاير أال كىو كضػع التلميذ يف حيػػز 
 . سيكولوجيػة تكوهنا دكافػع كميػوؿ ك اىتمامات اليت تعمػل على تنميتها ذبارب الفػرد ك تعلػماتو

 
      يعتػرب التوجيو من بُت التجارب احلامسة اليت يتحػدد هبا مصَت التلميذ الدراسي كما ىو احلاؿ 

بالنسبة للتوجيو  من الطور اإلكماِف إُف الطػور الثانوم اليت تعتػرب مرحلة بالغة األعلية  يف مسار 
 :التلميذ الدراسي كىذا نظرا  دلا يلي

كوف التوجيو إُف الثانوية كأكؿ مرحلة يعيشها التلميذ ككتجربة تعلم على إجراء االختيارات -      
فهي من أكُف التجارب اليت يتعرض ذلا التلميذ دكف أف ػلضر لتجاكز مثل . كتكوين سلم التفضيبلت

 . ىذه العقبات
 .انتقاؿ التلميذ من زليط يتسم باإلفراط يف العناية  إُف زليػط يفرض مسؤكلية أكثر كاستقبللية   - 
كػوف السنة األكُف ثانوم سنة قاعػدية للتعليم الثانػوم ككبداية لطػور جديد يف حياة التلميػذ    -

 .الدراسية كما تقتضيو من شػركط التكيف كاالنسجاـ مع ىذا احمليط
  

يف ىذا السياؽ أال يطػرح  التوجيو مشكل التوافق الدراسي  كما ينتج عنو من ربصيل دراسي     
يؤكػد على خاصية التكيف كالتوافق مع  (   Robert Lafon 1993) ما جعل ركبيػر الفػػوف  ؟مستقبلي

كالتساؤؿ الذم قد يفػرض نفسو ىو ىل بإمكانية التلميػذ الوصوؿ إُف مستػول من . العمػل ادلدرسي
 التوافق كىو ال تتػوفر لديو أدىن الشػركط النفسية الضػركرية لذلك ؟

ىذا ما توصلت إليو ىذه الدراسػة من خبلؿ صياغة إحدل فرضيات البحث ك ىي القائلة        
بوجود فركؽ يف نسب االنتقاؿ ك نسب التسرب بُت الذين تتوافػق قرارات التوجيو مع  رغبتهم كالذين 

بينت النتائج أنو كلما اقتػرب التوجيو من رغبة التلميذ الدراسية . ال تتوافق ىذه القػرارات مع رغباهتم 
كلما ارتفعػت نسبة االنتقاؿ ك اطلفضػت نسبة التسرب ك ػلدث العكس كلما تنافت قرارات التوجيػو 

 .مع الرغبة الدراسية
         

    لقد ربققت نفس النتائج إثر التساؤؿ عن احتماؿ ارتفاع نسبة النجاح بارتفاع نسبة الًتشػح 
المتحاف البكالوريا لدل التبلميػذ الذين توافقت قرارات التوجيو مع رغبتهػم حيث بلغت نسبة الًتشػح 



 

بينما بلغت (. 6الجدول ) % 61.68 كبلغت نسبة النجاح لديها( 5الجدول ) % 84.25لدل ىذه الفئة 
لدل الذين ال تتوافق قرارات التوجيو مع رغبتهم بالتاِف َف تتعػد نسبة النجاح  % 72.88نسبة الًتشػح 

 .%29 45.لديهم 
      

اليت أشَت إليها سابقا تنطبػق سباما مع ما لوحػظ لدل أفراد العينة يف ىذه «  البلاختيار»إف كضعيػة    
من التبلميػذ ادلنتقلُت إُف السنة األكُف ثانوم ال يتوافػق  % 59.89 النتائج أف نسبة الدراسة حيث بينت

بينما نسبة التبلميػذ الذين يتوافق توجيههم مع الرغبة . توجيههم مع الرغبة ادلعػرب هبا يف بطاقة الرغبات
فهذا ما يفسػر ارتفاع نسبة التسرب اإلمجالية يف السنة األكُف ثانوم .  (1الجدول   )% 40.10 ال يتعػدل
أما نسبة .  لدل الذين ال يتػوافق التوجيو مع رغبتهم% 24.03كبلغت ىذه النسبة  %21.85  إذ تقدر

 18.58َف تتعػد  األكُف ثانوم التسرب لدل الذين أخػذت بعُت االعتبار رغبتهػم أثناء التوجيو إُف السنة

يف السنة الثانية ثانوم ( %22.36) نفس النتائج عػربت عنها نسب التسػرب اإلمجاليػة.  ( 1.2الجدول  )%
 لدل الذين فرضت عليهم % 27.11ىذه النسبة  باعتبار التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم ، إذ  بلغت

لدل التبلميػذ الذين  % 15.74  قرارات التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم ،بينما َف تتجاكز ىػذه نسبة
 تؤكػد على ىذه النتائج نسب االنتقاؿ إُف السنة . ) 1.3الجدول) رغبتهم توافقت قرارات التوجيػو مع

الثانية ثانػوم باعتبار التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم حيث بلغت نسبة االنتقاؿ لدل ادلوجهػُت 
لدل الذين فرضت عليهػم قرارات التوجيو  % 72.88  كَف تتعػد ىذه النسبة% 84.25 حسب رغبتهم

 .إُف السنة األكُف ثانوم

   
 الجدول)     إف نتائج ربليػل نسب التسرب يف الطػور الثانوم باعتبار التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم 

تسػَت يف ىذا االذباه إذ بينت أف أكػرب نسبة التسرب يف الطور الثانوم ىي اليت لوحظػت لدل  (4
لدل %  31.41 بينما َف تتعد ىذه النسبة% 44.63الذين ال تتػوافق قرارات التوجيو مػع رغبتهم كبلغت 

 .   الذين توافقػت قرارات التوجيو مع رغباهتم
      
لقد أكػد ربليػل البيانات اخلاصة بالتوجيػو إُف السنة الثانية ثانػوم على نفس االذباه إذ بينت أف     

تؤكػد ادلقارنة بُت (. 7الجدول )من التبلميػذ ال يتوافق توجيههػم مع رغبتهم الشخصية % 50.00نسبة 



 

نسب اإلىػدار اإلمجالية  يف السنة الثانية ثانوم بُت اجملمػوعتُت  بوضوح على ىذه ادلبلحظات إذ 
َف تتعػد  لدل الذين ال تتوافق قرارات التوجيػو مع رغبتهم يف حُت أف ىذه النسبة %32.23 بلغت

فهػذه النتائج تعػرب عن نفسها ك تبػُت كزف (. 1.8الجدول  )لدل الذين كجهػوا حسب رغبتهم 12.50%
 .         عامل الرغبة ك ادليل يف مزاكلة الدراسة بانتظاـ     كالتكيػف معها

    

 لقد أكدت معظػم الدراسات اليت تناكلت موضوع ادليػوؿ على الصلة الوطيػدة بُت ادليػوؿ        
فاالستمرار يف دراسة ما بانتظاـ كبنجاح يتوقف على . كاالىتمامات كاختيار النشاطات كالنجػاح فيها

لقد بُت ىذا الباحث أف االىتػمامات .على قدرتو كذلك( 1964)ميل الفػرد كما يتوقف حسب سوبر 
 ىي( Ivey 1969)كما أف  ىذه االىتمامات  حسب .ىي دبثابة تعػبَت عن القيم عن طريق النشاطات

     .اليت ربدد اذباىات ادلسارات ادلهنيػة
     

يف ىذا ادلنظػور كيف ؽلكػن أف يستثمر التلميذ رلهوداتو طيلة مسار دراسي كىو اليرغب فيو ك       
 فمثل ىذه الوضعيات ال شك أف تػػؤدم إُف ما ؽلكن تسميتو .خاصة إذا كانت قدراتو عكػرا لذلك 

أك إُف ما ؽلكن اإلشارة إليو باالقصػاء (Orientation par l’échec  )"بالتوجيػو بالفشػػل"
بػركز   كما ؽلكػن أف تؤدم إُف كضعيات أعقػػد من ذلك ك ىي .(Exclusion anticipée)ادلسبػػق

لػدل التلميذ ضلو الدراسػة ك ضلو ( attitudes  défaitistes)زامية ػاالذباىات السلبية كالتشاؤميػة أك االنو
 . اإلدماج السوسيػومهٍت كلو

      فمن البديهي أف مثل ىذه الوضعيات غالبا ما تعمل على توفَت كل الظركؼ ادلساعدة لتشجيع 
رسوبو كفشلو الدراسيػُت ك بالتاِف إظلاء لديو ركح االهنزامية  كما   علل -مسبقا - التلميذ على إغلاد

يتولد عنها من اطلفاض الشعػور بالنجاح كالنجاعػة الذم بدكره الشػك أف يؤثر على اإلؽلاف بقػدراتو 
 .    يف مواجهػة احلاضر ك ادلستقبػل كما تفرضو  الوضعػيات الدراسية

     
     لقد بينت معظػم الدراسات اليت تناكلت  مفهـو  مركز ادلراقبػة الداخلي ك اخلارجي



 

(Lieu de contrôle vocationnel )كربقيػق الذات كقبوذلا يكوف عندما يدرؾ الفرد  أف السػَت ضلو النجاح 
 (Dubois 1987( ) Burns  1971 )سلوكاتو اخلاصة ك نواتج ىذه السلوكات العػبلقة السببػية بُت

(1984  fould- 1984  Guinan) (In G.Fournier & al 1993  ) 
    

 كما أشارت كذلك بعض الدراسات عن عامل الدافعية يف إطارسيكولوجيػة ادلشاريع ادلهنيػة    

( 1985  Nuttin  &1986 Forner  )إُف ىذا االذباه إذ دلت على أنو كلما كانت ( 1997بوسنػة ،تزركت)ك
ادلشاريع نابعػة من ذكات األفراد كمبادراهتػم كمسجلة يف سػَتكرة قراراهتم الشخصيػة كلما أدل ذلك إُف 

كيبلحػظ العكس عندما يرجػع أساس تكوين ىذه ادلشاريع إُف عػوامل . ربقيق كبناء ىذه ادلشاريع
يتحدد من  -  اإلشارة إليوتكما سبق(- Sentiment d’efficacité)بالفعالية كما أف الشعػور. خارجية

خػبلؿ ذبارب الفرد كالظػركؼ ادلتاحة أمامو فهذا الشعػور ىو الذم ينبػغي أف يسعى التوجيػو إُف 
  .لديهم كالعمػل على إظلائو استكشافو لدل األفراد أك تكوينو 

    
إف النجاح يتحدد باستعػداد األفراد ألف يعتربكا أنفسهم قادرين على ربديد مصػَتىم كبالثقة يف     

 .        إمكانياهتم على مفاكضة ادلستقبػػل
   

 Lefcourt 1976 ,Spector 1982 ,Findley et cooper 1983 , Chevrier )   يف ىػذا اإلطار بينت الدراسات

et Inostra 1987,Dubois 1987 (  بأف األفراد الذين يعتربكف أنفسهم أسباب مصَتىم ،ىم أكثر نزعػة
العػبلقة بُت ىذا الشعػور ( Dubois1987) كما كضحت دراسة .للقياـ دببادرات لتعزيز ىذا الشعػور

 (.G.Fournier & al 1993  In )كحافز النجاح كالقياـ بادلبادرات للبحػث عن ادلعلومات
     

 نتساءؿ يف ىػذا السياؽ عن ما إذا كاف التوجيػو يف مؤسساتنا التعليمية يهدؼ إُف ربقيػق ىذه      
لكن مايبػدك يف الواقع غلعل . ادلساعي اليت غلب أف تكػوف من ضمن أكلويات األىػداؼ الًتبوية

أف نسب ىامة من التبلميذ تعرضوا إُف ىذه الدراسػة بينػت نتائج . ادلتمعن فيو يدرؾ عكس ذلك
 كليس إُف عملية توجيػو باعتبارىا فعػل  (Répartition des flux) عملية توزيع على سلتلف التخصصات

سيكوبيداغػوجي يدرؾ التلميػذ يف إطارىا معػٌت االختيار بالنسبة لو، فاألمر يتعلق باطلراط التلميذ يف 
  .االختيارات كليس اخلضوع للقرارات كالتعػرض ذلا



 

 

األكُف       لقد سبقػت اإلشارة إُف أف نسبة كبػَتة من تبلميػذ العينة أرغمت على التوجيػو إُف السنة
ثانوم ك أف نسب التسرب أك اإلىػدار لدل الذين ال تتػوافق قرارات التوجيو مع رغبتهم أكػرب من 

ك ىذه ادلبلحظات تؤكػد عليها كذلك نتائج امتحاف . نسب التسرب لدل ادلوجهػُت حسب رغبتهم 
  %38.31 يبلحػظ أف نسبة الرسوب مثبل َف تتعػد.  البكالوريا باعتبار التوجيػو إُف السنة األكُف ثانوم

ك العكس يبلحظ لدل الفئة الثانية أم الذين ال يتػوافق  .لدل الذين يتوافق التوجيػو مع رغبتهم
بل لوحػظ أف نسبة الرسوب لديهم ،  %70.54 التوجيو مع رغبتهم حيث بلغت نسبة الرسوب لديهػم

ما جعلنا ضلتفػظ بالفرضية القائلة بوجود الفركؽ يف نسبة  %.29.45 أكرب بكثػَت من نسبة النجاح
بُت ادلوجهُت حسب رغبتهم كالذين فرضػت عليهم قرارات  النجاح كالرسػوب يف امتحاف البكالوريا

 كما يؤكػد كذلك على النتائج اليت توصػلنا إليها من خػبلؿ ربليل بيانات التوجيو (. 6الجدول )التوجيػو 
 إُف السنة األكُف ثانوم ىي النتائج اخلاصة بتحليػل بيانات التوجيو إُف السنة الثانيػة ثانوم اليت تعػترب

فما يبلحظ من خػبلؿ ربليػل اجلداكؿ ىو أف نسبة . ادلرحلة الثانية لسػَتكرة التوجيو يف مؤسساتنا 
  . % 50.00 التوجيػو إُف سلتلف شعب السنة الثانية ثانوم َف تتعػد اعتبار الرغبة الدراسيػة أثناء

    
أما ربليل نتائج التسرب يف السنة الثانية ثانوم باعتبار التوجيػو إُف السنة الثانية ثانوم فيبػُت أف     

 أكرب نسبة التسرب ىي اليت صلػدىا لدل الذين فرضػت عليهم قرارات التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم
 . لدل الذين يتوافق التوجيػو مع رغبتهم % 12.50 بينما َف تتعد ىذه النسبة، % 32.23 إذ بلغت 

    

من  % 87.50 ؽلكن إدراج نفس ادلبلحظػة بالنسبة لبلنتقاؿ إُف السنة الثالثة ثانػوم حيث أف نسبة  
لدل   %67.76 ادلوجهػُت حسب رغبتهم انتقلػوا إُف السنة الثالثة ثانوم، بينما ال تتعػدل ىذه النسبة

فما ؽلكن استنتاجو من خػبلؿ ىذه النتائج ىو (. 8الجدول  )الذين ال تتوافق قرارات التوجيو مع رغبتهػم
أنو كلما كاف التوجيػو متوافقا مع رغبة التلميذ الدراسية كلما ارتفعت نسبػة االنتقاؿ كاطلفضت نسبة 

 . التسػرب ك العكس
      



 

    لقد أكدت نتائج التحليػل اإلحصائي على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الذين توافقت 
قرارات التوجيػو مع رغبتهم ك الذين تنافػت ىذه القرارات مع رغبتهػم يف نسبة التسػرب كاالنتقاؿ ك 

 .بالتاِف مت االحتػفاظ بالفػرضية القائلة بذلك
     
إف التساؤؿ الذم مت طرحو أثناء التحليػل يتعلق باحتماؿ التطابق بُت ارتفاع نسبة الًتشح      

ك بالتاِف فادلعطيات اخلاصة . للبكالوريا كارتفاع نسبة النجاح فيو بالنسبة للموجهػُت حسب رغبتهم
بالنجاح يف البكالػوريا بينت ارتفاع نسبة النجاح بارتفاع نسبة الًتشػح لدل ادلوجهُت حسب رغبتهم 
ك أكػدت على التطابق بُت النسب ادلتعلقة بالنجاح ك الًتشح يف امتحاف البكالوريا لدل الفئتػُت  ك 

 :ؽلكن إدراجها ىذه النتائج كما يلي 
 

ك كانت نسبة النجاح   %87.50 بلغت نسبة الًتشح لدل ادلوجهػُت حسب رغبتهم      - 
 أما بالنسبة للذين ال يتوافق التوجيو مع رغبتهم.  %47.36 بػ ك تقابلها نسبة الرسوب %52.63لديهم

بينما ذباكزت نسبة   %33.00 أما نسبة النجاح فلم تتعػد %67.76 فبلغت نسبة الًتشػح لديهم 
 (.       10 و 9الجدول ) %  66.00 الرسوب لديهػم

 
لقد أكػد التحليػل على الداللة اإلحصائية ذلذه النتائج ما جعلنا ضلتفػظ بالفرضية القائلة بوجػود     

ىذه الفركؽ بُت التبلميذ ادلوجهػُت حسب رغبتهم ك الذين ال يتوافق التوجيو مع رغبتهم يف نسبة 
أما ربليل بيانات النجاح . النجاح كالرسػوب يف البكالوريا باعتبار التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم

 :كالرسػوب يف امتحاف البكالوريا باعتػبار كبل التوجهػُت فلقػد أكد على النتائج التالية 
 تبُت أف أكرب نسبة النجاح يف امتحاف البكالوريا ىي   (13الجدول  : )فيما يخــص النجاح –1      

أما فيما   %.48.07 النسبة اليت صلػدىا لدل التبلميذ الذين اعتربت رغباهتم يف كبل التوجيهػُت ك بلغت
ؼلػص أصغر نسب النجاح فنبلحظػها لدل التبلميذ الذين اعتربت رغباهتػم خبلؿ التوجيو إُف السنة 

أما نسبة الناجحػُت الذين  . %15.38األكُف ثانوم فقػط ك َف تعتػرب رغبتهم خبلؿ التوجيو الثاين كىي 
لدل التبلميػذ الذين  % 19.23 كنبلحػظ نسبة %. 17.30 َف تعتػرب رغباهتم خبلؿ التوجهػُت فبل تتعػدل

 .أخػذت بعُت االعتبار رغبتهػم فقط خبلؿ التوجيو إُف السنة الثانية ثانػوم



 

   (14 الجدول رقم)  فيما يخــص الرسوب –2   
   بينت النتائج أف أصغر نسبة الرسػوب يف امتحاف البكالػوريا ىي اليت صلػدىا لدل الذين اعتربت 

صلػدىا لدل %  37.87 بينما أكػرب نسبة الرسػوب كىي  % .09.84 التوجيهػُت ك بلغت رغباهتم يف كبل
اليت سبثػل الذين َف   %31.06  تليها نسبة.الذين اعتربت رغبتهػم خبلؿ التوجيو إُف السنة الثانية ثانوم 

أما الفئة الرابعة كسبثػل الذين توافقت قرارات التوجيػو مع رغبتهم  .تعتػرب سباما رغباهتم يف كبل التوجهػُت
 %. 21.21 خػبلؿ التوجيو إُف السنة األكُف ثانوم فقػط إذ بلغت نسبة الرسػوب لديها

رغبتهم كالذين  أكد التحليػل اإلحصائي على كجود فركؽ ذلا داللة إحصائية بُت ادلوجهػُت حسب  
ال تتوافق قرارات التوجيػو مع رغبتهم يف نسبة النجاح كيف الرسػوب يف امتحاف  البكالػوريا إذ بينت 

 : النتائج ما يلي 
 .ارتفاع نسبة النجاح لدى الذين توافقت رغباتهم مع قرارات التوجيو إلى السنة األولى والثانية ثانوي-
 .انخفاض نسبة الرسوب لدى الذين توافقت رغباتهم مع قرارات التوجيو إلى السنة األولى والثانية ثانوي- 
 .ارتفاع نسبة الرسوب لدى الذين لم تتوافق رغباتهم مع قرارات التوجيو إلى السنة األولى والثانية ثانوي- 
انخفاض نسبة النجاح لدى الذين لم تتوافق رغباتهم مع قرارات التوجيو إلى السنة األولى والثانية - 

 .ثانوي
     

    بناء على ىذه النتائج مت االحتفاظ بالفرضية القائلة بوجػود ىذه الفركؽ بُت الذين توافقت قرارات 
 ىػذه القرارات مع رغبتهم يف نسبػة النجاح كالرسوب يف امتحاف ؽالتوجيو مع رغبتهػم كالذين َف تتواؼ

فيمكن القػوؿ أف التبلميػذ الذين أخذت بعػُت االعتبار رغباهتم يف كبل التوجهػُت . البكالػوريا 
ينجحوف أكثر يف امتحاف البكالوريا مقارنة بالذين َف تتوافق سباما رغباهتم يف عملية التوجيو، كما أف 
ىؤالء التبلميذ ينجحوف أكثر مقارنة بالذين ربققت لديهػم رغبة كاحدة فقط خبلؿ عملية التوجيو  

التبلميػذ الذين َف تأخذ بعُت االعتبار رغباهتم يف قرارات التوجيو فهم يرسبػوف أكثر يف امتحاف  أما.
 . البكالوريا

     
نستنتج أف توافق الرغبة الدراسػية مع قرارات التوجيو ادلدرسي عامبل ىاما يف النجاح الدراسي ك        

خاصة إذا ما توافقت ىذه الرغبػة بقدرات التلميذ يف الشعبة ادلرغػوبة ك على اخلصوص مع موادىا 



 

لقد لوحػظ أف ىناؾ نسبة .     األساسية، كىذا ألف معػدؿ التلميػذ ال يكفي كحده للتنبػؤ بالنجاح
ك مع  14.50إُف  11.50 معتربة من التبلميػذ انتقلت إُف السنة الثالثة ثانوم دبعػدالت جيدة تًتاكح بُت

صلػد عكس ذلك لدل حاالت كثػَتة انتقلت إُف السنة . ذلك َف ربقق النجاح يف امتحاف البكالوريا
يف بعض األحياف ك /11.5020 ك 20/9 األكُف كالثانية أك الثالثة ثانوم دبعػدالت متوسطة تًتاكح بُت

 .ك رغم حققت النجاح يف امتحاف البكالوريا 20/9 تنخفض ىذه ادلعدالت إُف أقل من
إف حملة قصػَتة عن معدالت االنتقاؿ إُف السنة الثالثة ثانوم يف بعض الشعب تؤكػد على ذلك،       

 َف يتعد% 75.00معػدؿ انتقاؿ لتبلميذ شعبة الصناعة ادليكانكيػة اليت بلغت نسبة النجاح فيها  فأحسن
ؽلكن إدراج نفس  . 20 /9.61 ىو ككاف أصغػر معدؿ الرسوب يف البكالوريا ذلذه الشعبة 13.71 / 20

االليكًتكتقٍت أين لوحػظ أف أحسن معدؿ االنتقاؿ إُف السنة الثالثة ثانوم  ادلبلحظػة بالنسبة لشعبة
لشعبة االليكًتكنيك اليت بلغت نسبة  بالنسبة أما(. %76.47)بلغت نسبة النجاح لديها  ك13.66/20ىو

َف  الثالثة ثانوم لتبلميذ ىذه الشعبة فلوحظ أف أكرب معدؿ االنتقاؿ إُف السنة % 92.30النجاح فيها 
 . 13.69/20 يتعد

 
أف نتائج ىذه الدراسة تربز بعض ادلؤشرات عن ظاىرة التسرب ادلدرسي يف  ؽلكن القوؿ 

فبالنظر إُف ادلردكد الدراسي لتبلميذ ىذه العينة الذم يعكس ادلردكد الًتبوم للمؤسسات .اجلزائر
 كاليت تعرب عن نسبة النجاح -( %26.73)التعليمية ؽلكن القوؿ أف نسبة النجاح يف امتحاف البكالوريا 

  : مقارنة  بنسب اإلخفاؽ الدراسي كاليت تتوزع كما يلي نسبة ضئيلة –الدراسي لتبلميذ ىذه الدفعة 
 (%33.93 )نسبة الرسوب يف امتحاف البكالوريا- 
 (.% 39.33 )(األكُف كالثانية ثانوم )نسبة التسرب يف الطور الثانوم - 
كىذا إذا ما أخذنا بعُت االعتبار نسبة الرسوب يف  (% 73.26)التسرب الكلية للطور الثانوم  نسبة- 

 . امتحاف البكالوريا باعتبارىا تسربا مدرسيا يف السنة الثالثة ثانوم كبالتاِف يف الطور الثانوم 
تبُت النتائج الدراسية لتبلميذ ىذه الدفعة بوضوح ظاىرة التسرب كاإلخفاؽ الدراسيُت يف ادلؤسسات 

 .التعليمية كالذم ؽلكن اعتباره مؤشرا دالليا عن ادلردكد الًتبوم ذلذه ادلؤسسات
     



 

إف ربليلنا دلا غلرم يف كاقػع التوجيو جعلنا نقػوؿ بأف ىذه العملية ال ؽلكن اعتبارىا سػَتكرة تربوية     
كنشاطا بيداغوجيا يهػدؼ إُف النمو الشخصي كادلهٍت للفرد لذلك كيف ؽلكن العمل على تربية 

اختيارات التلميذ كىو يعاين يف هناية السنة قرارات تعسفية بالنسبة لو ؟ كما أنو ال ؽلكػن للقائمُت 
 قبالتوجيو يف كاقػعو احلاِف العمل على بركز ادلشاريع كخاصة يف رلالو اإلعبلمي ،نظرا الفتقار مضامُت

 . كأشكالو ك كسائلو ،إذا يبقى رلرد تقدًن معلومات تفتقػد إُف بعػدىا الًتبوم
  

 من شكلو هبذا النشاط   لذا فإعادة النظػر يف كاقع التوجيو احلاِف ضػركرة تفرض نفسها حىت طلػرج 
 اإلدارم إُف رلاؿ ادلمارسة البيداغوجية ،كما غلب التفكػَت يف إعادة النظر يف طرؽ التقوًن -التنظيمي

احلالية حىت نتخػطى فعل التقػوًن الذم يضػع التلميذ يف حلقة العػبلمات ادلدرسية اليت غالبا ما يصعب 
تفسػَتىا كخاصة عندما تكػوف ادلعيار الوحيد كاألساسي الذم تتخػذ دبوجبو القرارات احلامسة اليت ربدد 

 .  ادلسػار كادلصػَت الدراسيػُت للتلميذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :االقتراحــات-

من بُت االقتػراحات اليت ؽلكن إدراجها يف ىذا البحػث ك اليت جاءت بعد ربليػل كاقع التوجيو 
 :ادلدرسي يف اجلػزائر ؽلكن التطػػرؽ إُف ما يلي

تفادم التناقضػات الواردة يف ادلواثيق الرمسيػة فيما يتعلق بعملية التوجيػو إذ غالبا ما تشػَت ادلناشَت - 
الوزارية إُف ضركرة احػًتاـ اختيارات التبلميذ كيف نفس السياؽ تعتػرب احًتاـ الرغبات امتياز للتبلميػذ 

 (.األكائل بالنسبة للتعليم اإلكماِف %10بالنسبة للتعليم الثانوم ك األكائل %5 )النجباء
التخلي عن العمػل بنظاـ اعتبار التوجيو عملية بيداغوجيػة كليس رلػرد توزيع آِف للتبلميػذ كضركرة - 

 .كمراعاة رغبػات التبلميذ كاىتماهتم( Système de quotas )النسب
العمل للخركج بالتوجيػو من حقل التسيػػَت اإلدارم إُف رلالو البيداغػوجي الذم يعتمػد على التوجيو -

 .بادلشػركع 
إعادة النظر يف معايػػَت التوجيو كتبٍت معاييػر موضوعية أساسها مبلمح التبلميػذ للحػد من تأثَت  -

 االعتبارات التنظيمية ك من قرارات التوجيػو السلطوية كاإلدارية
تثمػُت ك استػغبلؿ نتائج أعماؿ ادلتابعة الدراسية كالنفسية اليت يقـو هبا مستشارم التوجيو ادلدرسي - 

يكوف ذلك جبعل اقتػراحات التوجيو أرضية لتحضػَت اخلرائط . كأخػذىا بعُت االعتػبار يف عملية التوجيو
الًتبوية للمؤسسات، ما يلح بدكره على ضركرة كضع اخلػريطة ادلدرسية يف متناكؿ التوجيػو بدال من أف 

 . يكػوف التوجيو يف متناكؿ اخلريطة ادلدرسية
 

إعادة النظر يف طرؽ التقػوًن احلالية اليت تقتصر على االمتحانات التقليػدية كتدعيمها باالختبارات - 
  .ادلعػرفية ك الركائز النفسية

التبلميذ كعدـ  تدعيم مراكز التوجيو ادلدرسي بالركائز ك االختػبارات النفسية الستغػبلذلا يف تقوًن-
االكتفاء بالعبلمات ادلدرسية النامجة عن طرؽ التقوًن التقليػدية كاليت غالبا ما ال تعكس ادللمح 

 .احلقيقي للتلميذ
 

 .تدعيم مراكز التوجيو ادلدرسي كادلهٍت بربامج تربية االختيارات الستغبلذلا يف النشاطات اإلعبلمية- 
 



 

تكوين مستشارم التوجيو ادلدرسي يف ميداف تربية االختػيارات كتقنياهتا سعيا دلواكبة أحدث - 
 .التطػورات يف ىذا ادليػداف

 
النفسانية كاستبياف  تكييف استبيانات ادليػوؿ كاالىتمامات من أجل استغػبلذلا يف رلاؿ ادلتابعة- 

 (.Inventaire d’intérêts de Kuder )كػػػودر للميوؿ ك االىتمامات
 

 .تكوين مستشارم التوجيو ادلدرسي  كتدعيم رصيػدىم ادلعريف يف رلاؿ الفحص كالقياس النفسي - 
 

خدمات التوجيو ادلدرسي كادلهٍت يف كل ادلؤسسات التعليمية استجابة حلاجيات التبلميذ ككذا  توفَت- 
من أجل السماح دلستشارم التوجيو ادلدرسي بضماف خػدمات حقيقية يف ىذا اجملاؿ كاليت تكمن يف 

 . يف مشواره الدراسي كما سبليو ادلستجػدات يف ميػداف التوجيو Accompagnement) (مصاحبة التلميػذ
 
إسناد سلطة التوجيػو دلصاٌف التوجيو ادلدرسي فيما يتعلق بتوجيػو التبلميذ باعطاءىم صبلحيات ك  -

 .إعادة النظػر يف مهامهم احلالية كاليت  ال تتعػػدل الدكر االستشارم
 

تطوير احملتػول اإلعبلمي كذباكز كاقعػو احلاِف الذم يقتصػر على تقدًن معلػومات عامة بوضع برنامج - 
 .تربوم يهػدؼ إُف تربية اختػيارات التبلميذ كهتػذيب ميوذلم

 
إعادة النظر يف التدخػبلت اإلعبلمية احلالية اليت تبقى رلرد تدخػبلت ظرفية ال جػدكل ذلا يف رلاؿ -

  (. Information personnalisée)اإلعبلـ كالعمل على تنشيػط برامج إعبلميػة مشخصنة 
 

التفكَت يف تأسيس ديػواف كطٍت حوؿ التعليم كادلهػن لوضػع برامج إعبلمية كطنية تستجيب - 
 .اجلمهور ادلدرسي يكوف ذلك بالتنسيق مع مراكز التوجيو ادلدرسي كادلهٍت حلاجيات

 



 

إدراج اإلعػبلـ ادلدرسي ضمن النشاطات الرمسية للمؤسسات بتخصيص حصص يف ادلواقيت الرمسية -
 . للتنشيػط الربامػج اإلعبلمية

 
تزكيد القائمُت باإلعبلـ ادلدرسي بالوسائل السمعية البصرية قصػد استغبلذلا يف النشاطات - 

 .اإلعبلمية
 

التكفل احلقيػقي باألكلياء يف رلاؿ اإلعػبلـ دلساعدهتم على ذباكز التصورات النمطية كتكوين - 
 .تصورات موضوعية عن الشعب الدراسية 

 
 «توطيػد التعاكف بُت ادلؤسسات التعليمية كادلؤسسات االقتصادية  لتنظيػم تربصات ميػدانية يف إطار- 

يهػدؼ إُف مساعدة التلميػذ على ( Partenariat de proximité ) سلتلف القطاعات بُت»الشراكة 
   . اكتشاؼ عاَف الشغل قبل االنػدماج فيو

 أخَتا تؤدم بنا ىذه االستنتاجات إُف تدعيػم كل االقتػراحات ادلدرجة يف ميػداف التوجيو يف اجلزائر 
 .(1997 )تازركت-كبوسنة (1995) اقًتاحات بوسنة كآخػركف كعلى اخلصػوص

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قائمـــــة المراجـــــــع 

 المراجـــــــع باللغة العربيـــــــة                                  - 
 

 . األسس النفسية للتعليم الثانوم ،دار النهضة العربية القاىرة(: 1959 )أحمـد زاكي صـالح- 1
 

ادلدرسة الثانوية الشاملة، ظلوذج لتجديد التعليم الثانوم يف الببلد (: 1972 )البسام عبـد العـزيز- 2
 .العربية، عن حلقة ادلدرسة الثانوية للتعليم العاـ ك ادلهٍت، عماف

  .اإلرشاد النفسي ، مكتبة األصللػومصرية القاىرة:(1968)رسمية علي الخليـل-3
 .التغَت يف ادليوؿ العلمية بُت جيلُت من التبلميذ مكتبة األصللػو مصرية (: 1974 )رشدي لبيـب- 4
  .2 ط التوجيو ك اإلرشاد النفسي، عاَف الكتب: (1980 )زىـران حامـد عبد السـالم -5

  . ك االختبارات دار الفكر العريبسالقياس النفسي ، ادلقايي(: 1975 )سعـد جـالل -6
 

 .التوجيو الًتبوم كادلهٍت،مكتبة النهضة مصػػػر( :1959 )عطيـة محمـود ىنا -7
 .األسس النفسية كالًتبوية لرعاية الشباب، دار الثقافة بَتكت(: 1973)عمر محمـد التـومي الشيبـاني -8
   

 . دراسات يف علم النفس االجتماعي ،بَتكت دار النهضة العربية(:1974 )عيسوى عبد الرحمــان -9
 

اإلحصاء ك القياس النفسي ك الًتبوم مع ظلوذج من ادلقاييس (:1993 )مقـدم عبد الحفيـظ-10
 .كاالختبارات ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية

 

 .اإلرشاد النفسي كالتوجيو الًتبوم كادلهٍت،مكتبة اخلاصلي بالقاىرة( :1976)مرسي عبـدالحميــد -11
 

التوجيو يف ادلدرسة، ترمجة إبراىيم حافظ ك إبراىيم خليل، ( : 1986 )ن.ج ، شمولر أ.مورتسن د- 12
 . القاىرة

 

دراسة النجاح ادلدرسي يف ادلرحلة الثانوية كعبلقتو بالتوافق النفسي ( :1973)نعيمة محمـد بن يونس-13
 . للطبلب

 :المقــــاالت



 

اخللفية النظرية دلفهـو ادلشركع ك بعض :  التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت(: 1998 ) بوسنة محمـود-1
 .10 ادليدانية ، رللة العلـو اإلنسانية ،جامعة قسنطينة العدد ادلعطيات

  

 ملتقى آفاقكاقع ك : التوجيو يف منظومة التكوين ادلهػٍت :(1995 )زاىي شهرزاد- بوسنة محمـود-2
حوؿ التوجيو كاإلعبلـ ، ادلعهد الوطٍت للتكوين ادلهٍت ك معهد الدراسة ك البحث حوؿ ادلهن ك 

 .الكفاءات

  

دكر التوجيو ك اإلعبلـ ادلهٍت يف االختيار ك التوافق ادلهٍت، معهد علم (: 1990 ) مقـدم عبد الحفيــظ-3
 .النفس كعلـو الًتبية ، جامعة اجلزائر

 

دكر التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف مساعدة التبلميذ على بناء مشركعهم الفردم ( :1996)فرح أحمــد-4
ادلدرسي  ،ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة ك العلـو ،قسم البحوث ك التدريب ،كرشة عمل حوؿ التوجيو

 .1996 أكتوبر 31 إُف 26 اجلزائر من، 6مرق،الوثيقة 
 

التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت يف عبلقتو مع التكوين ادلهٍت ك عاَف الشغل، كرشة (: 1996 )فرح أحمــد-5
عمل حوؿ التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت ، ادلنظمة العربية للًتبية ك الثقافة ك العلـو ، إدارة الًتبية، قسم 

  .1996 أكتوبر 31إُف  26  اجلزائر من 7 البحوث ك التدريب الوثيقة رقم

، 1نشأتو مفهػومو،مهامػو،كظائفػو،الوثيقة رقم  اإلرشاد ادلدرسي ك ادلهٍت : (1996)حمـود محمد الشيخ-6
، إدارة الًتبية، قسم البحوث ك التدريب، كرشة عمل حوؿ  ، ادلنظمة العربية للًتبية الثقافة ك العلـو

 .1996أمت٘ثز  31 إىى 26 التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت، اجلزائر من

 ادلنظمة العربية للًتبية 2أساليب اإلرشاد ادلدرسي كادلهٍت  الوثيقة رقم ( : 1996 )محمـد شيـخ حمــود–7
، إدارة الًتبية، قسم البحوث ك التدريب، كرشة عمل حوؿ التوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت،  الثقافة ك العلـو
 .1996 أكتوبر 31إُف  26 من اجلزائر

 

 : الرسائــل الجامعية 
دراسة ربليلية ألثر بعض السمات االنفعالية كالكفاءة الًتبوية عند ادلعلم على ربصيل : العيـد أوزنجة-1

 .1987،جامعػة اجلزائر 3 حيقخ دكتورة ادلتعلم، رسالة لنيل



 

كضعيتو كأثاره على تبلميذة الشعب التقنية يف التعليم :التوجيػو ادلدرسي يف اجلػزائر:شباح أحمــد-2
الثانوم،رسالة لنيل دبلـو الدراسات ادلعمقة ربت إشراؼ الدكتور مصطفى حداب ،معهد علم 

 .1985 النفس كعلـو الًتبية، جامعة اجلزائر
 

دراسة ادلؤشرات :شاريع التكوين ادلهٍت ادلتبعة من طرؼ ادلًتبصُت ـ :حورية تلتزرو-3
  يف علم النفس كعلـو الًتبيةرسالة ماجيسًت ،ربقيق ىذه ادلشاريع  أعليتها يف بناء ككالسيكولوجية

 .1997 ،جامعة اجلزائر علـو الًتبية كمعهد علم النفس  ، ةزلمود بوسنربت إشراؼ  
 

 .المـــواثيق و المناشـــــير الوزارية-
 المناشـــــير الوزارية-

ادلتعلق بالقبوؿ كالتوجيو فيما بعد األساسي،كتابة  14/05/1989 ادلؤرخ يف348 ادلنشور الوزارم رقم-1
 .كالتكوين  الدكلة للتكوين ادلهٍت كزارة الًتبية 

  

ادلتضمن إجراءات القبوؿ يف الطور ما بعد ، 05/08/1989 ادلؤرخ يف 927/89 ادلنشور الوزارم رقم-2
 .األساسي ،كزارة الًتبية كالتكوين 

  

ادلتعلق بإجراءات القبوؿ كالتوجيو لتبلميذ  09/05/1990 ادلؤرخ يف 97/90 ادلنشور الوزارم رقم-3
 التاسعة أساسي ادلديرية الفرعية للتوجيو كاالمتحانات،مديرية التوجيو كاالمتحانات، كزارة الًتبية الوطنية 

 

ادلتعلق بإجراءات القبوؿ كالتوجيو بعد السنة  05/01/1991 ادلؤرخ يف 001/91 ادلنشور الوزارم رقم-4
 .التاسعة أساسي،مديرية التوجيو كاالمتحانات ، كزارة الًتبية الوطنية

 

ادلتعلق ببطاقة  القبوؿ كالتوجيو اجلديدة  05/01/1991 ادلؤرخ يف 291/91 ادلنشور الوزارم رقم-5
 .ادلديرية الفرعية للتوجيو ادلدرسي ،مديرية التوجيو كاالمتحانات ، كزارة الًتبية الوطنية 

 

ادلتضمن إجراءات خاصة بتوجيو تبلميذ  14/05/1991 ادلؤرخ يف 73/124/91 ادلنشور الوزارم رقم-6
 .اجلذكع ادلشًتكة ادلستحدثة يف السنة األكُف ثانوم،مديرية التقوًن كالتوجيو ،كزارة الًتبية الوطنية

ادلتضمن تعيُت مستشارم التوجيو يف  18/09/1991 ادلؤرخ يف 219/1241/91 ادلنشور الوزارم رقم-7
 .الثانويات ، مديرية التقوًن كالتوجيو كاالتصاؿ، كزارة الًتبية الوطنية

 



 

ادلتضمن تنظيم عمل مستشارم  1991 /24/12 ادلؤرخ يف 269/1241/91 ادلنشور الوزارم رقم-8
 .التوجيو ادللحقُت بالثانويات،  ادلديرية الفرعية للتوجيو، مديرية التوجيو كالتقوًن ،كزارة الًتبية الوطنية

 

 ادلتعلق بتطبيق استبياف ادليوؿ 1992 /04/02 ادلؤرخ يف 510/1241/92ادلنشور الوزارم رقم-9

 .كاالىتمامات، ادلديرية الفرعية للتوجيو ، مديرية التوجيو كالتقوًن، كزارة الًتبية الوطنية
 

 ادلتضمن إعادة ىيكلة التعليم الثانوم ،   1992 /11/03 ادلؤرخ يف 1533 ادلنشور الوزارم رقم-10

 .كزارة الًتبية الوطنية
 

ادلتضمن تطبيق الركائز السيكوتقنية  1992 /14/03 ادلؤرخ يف 1241/92/ 631 ادلنشور الوزارم رقم-11
 .على التبلميذ ،مديرية التوجيو كالتقوًن ،كزارة الًتبية الوطنية

 

ادلتعلق بقبوؿ كتوجيو التبلميذ بعد اجلذكع 1992 /08/04 ادلؤرخ يف  92/124/101ادلنشور الوزارم رقم-12
 . مديرية التوجيو كالقوًن ، كزارة الًتبية الوطنية  ادلشًتكة،

 

ادلتعلق بتعيُت مستشارم التوجيو يف  18/10/1992 ادلؤرخ يف 321/124/92 ادلنشور الوزارم رقم-13
 .الثانويات مديرية التقوًن كالتوجيو، كزارة الًتبية الوطنية

 

ادلتعلق باحملاكر الكربل لربنامج عمل  11/11/1992 ادلؤرخ يف 356/124/92 ادلنشور الوزارم رقم-14
 .مصاٌف التوجيو ادلدرسي ،مديرية التقوًن كالتوجيو ، كزارة الًتبية الوطنية

 

 بتعديل ىيكلة التعليم الثانوم، كزارة ادلتعلق 03/1993/ 30ادلؤرخ يف 93/011 ادلنشور الوزارم رقم15- 
 .الًتبية الوطنية

ادلتضمن مقاييس تربوية إلعادة  1993/04/03 ادلؤرخ يف 93/أ .ت.ـ/0124 ادلنشور الوزارم رقم-16
التوجيو يف السنة الثانية ثانوم ،ادلديرية الفرعية للتوجيو ، مديرية التوجيو كاالتصاؿ ،كزارة الًتبية 

 .الوطنية

 ادلتضمن ربضَت الدخوؿ ادلدرسي 17/04/1993 ادلؤرخ يف 051/93 ادلنشور الوزارم رقم -17

 . التوجيو ك االتصاؿ، كزارة الًتبوية الوطنيةة التنظيم ادلدرسي، مديرمة مديرم،1993/1994



 

 ادلتعلق بتحضَت الدخػوؿ ادلدرسي 1994/01/16 ادلؤرخ يف 94/ 013 ادلنشور الوزارم رقم-18

 .مديرية التنظيم ادلدرسي ،مديرية التوجيو ك االتصاؿ، كزارة الًتبوية الوطنية، 1994/1995
ادلتضمن إجراءات خاصة بتوجيو التبلميذ يف  30/01/1994 ادلؤرخ يف  18/94 ادلنشور الوزارم رقم- 19

التعليم الثانوم يف إطار ربضَت الدخوؿ ادلدرسي، مديرية التنظيم ادلدرسي، مديرية التوجيو ك االتصاؿ 
 .،كزارة الًتبوية الوطنية

ادلتعلق بإجراءات القبوؿ يف السنة األكُف من  1995/11/28 ادلؤرخ يف 2069 ادلنشور الوزارم رقم-20
 .التعليم الثانوم ، مديرية التوجيو كالتقوًن ك االتصاؿ، كزارة الًتبوية الوطنية

 

اخلاص بالًتتيبات ادلتعلقة بتوجيو  1996 /26/02 ادلؤرخ يف 96 /28/6.2.0ادلنشور الوزارم رقم- 21
تبلميذ التاسعة أساسي كالسنة األكُف  ثانوم ، مديرية التوجيو كالتقوًن ك االتصاؿ، كزارة الًتبوية 

 . الوطنية
 

ادلتعلق بتطبيق اإلجراءات اجلديدة للقبوؿ  /1996 04/05 ادلؤرخ يف96/0.0/76  ادلنشور الوزارم رقم-22
يف السنة األكُف ثانوم ،ادلديرية الفرعية للتوجيو ، مديرية التوجيو كالتقوًن ك االتصاؿ، كزارة الًتبوية 

 .الوطنية
 

ادلتضمن تنصيب بطاقة ادلتابعة  14/06/1997 ادلؤرخ يف 80/6.2.0/96  ادلنشور الوزارم رقم -23
كالتوجيو يف الطور الثالث من التعليم األساسي ،ادلديرية الفرعية للتوجيو كاالتصاؿ ، مديرية التوجيو 

 .كالتقوًن ك االتصاؿ، كزارة الًتبية الوطنية
 

ادلتعلق بإعادة تنظيم إجراءات عملية  11/03/1998  ادلؤرخ يف 215/98  ادلنشور الوزارم رقم -24
 .الطعن،  مديرية التوجيو كالتقوًن ك االتصاؿ، كزارة الًتبية الوطنية

ادلتضمن احلد األدىن للقبوؿ يف  1998/03/21  ادلؤرخ يف  6.2.0/98/ 216 ادلنشور الوزارم رقم-25
السنة األكُف ثانوم،ادلديرية الفرعية للتوجيو كاالتصاؿ، مديرية التقوًن ك التوجيو ك االتصاؿ، كزارة 

 .الًتبية الوطنية
 



 

ادلتضمن إجراءات االنتقاؿ إُف السنة  21/03/1999 ادلؤرخ يف 27/6.0.0/99  ادلنشور الوزارم رقم-26
األكُف ثانوم ،ادلديرية الفرعية للتوجيو كاالتصاؿ ، مديرية التوجيو كالتقوًن ك االتصاؿ، كزارة الًتبية 

 .الوطنية
 

 ادلتضمن إعادة تنظيم عملية الطعن 02/05/2000 ادلؤرخ يف 137/00  ادلنشور الوزارم رقم -27
 .،ادلديرية الفرعية للتوجيو كاالتصاؿ ، مديرية التوجيو كالتقوًن ك االتصاؿ، كزارة الًتبية الوطنية

ادلتضمن إجراءات انتقالية خاصة  2005/ 03/ 27 ادلؤرخ يف 40/6.0.0/05 ادلنشور الوزارم رقم-28
 .بالقبوؿ يف السنة األكُف من التعليم الثانوم،مديرية التوجيو كالتقوًن ك االتصاؿ  ،كزارة الًتبية الوطنية

ادلتضمن إجراءات التوجيو إُف   2005/ 03 /27 ادلؤرخ يف 41/6.0.0/05رقم ادلنشور الوزارم-29
 .اجلذكع ادلشًتكة للسنة األكُف ثانوم ،مديرية التوجيو كالتقوًن ك االتصاؿ، كزارة الًتبية الوطنية

ادلتضمن إجراءات انتقالية  لتوجيو   2005/ 12/ 19 ادلؤرخ يف 262/6.0.0/05 ادلنشور الوزارم رقم-30
 .التبلميذ إُف شعب السنة الثانية ثانوم ،مديرية التوجيو كالتقوًن ك االتصاؿ ،كزارة الًتبية الوطنية

ادلتضمن توجيو التبلميذ إُف مسلكي ما   2006 /03 /06 ادلؤرخ يف 01 ادلنشور الوزارم ادلشًتؾ رقم- 31
  .ادلهنيُت كزارة التكوين كالتعليم بعد اإللزامي ،كزارة الًتبية الوطنية ك

 القــــرارات- 
ادلتضمن مهاـ مستشارم التوجيو ادلدرسي كادلهٍت   ،13/11/1991  يفادلؤرخ 827 القرار رقم- 1

 .كنشاطاهتم يف ادلؤسسات التعليمية ، كزارة الًتبية الوطنية
ادلتضمن شركط القبوؿ ككيفيات التوجيو ضلو  2005 /04/06  ادلؤرخ يف54القرار الوزارم ادلشرؾ رقم  -2

 . ادلهٍت ،كزارة الًتبية الوطنية ك كزارة التكوين كالتعليم ادلهنيُت رادلسا
 المراســــيم- 

 ادلتضمن النظاـ اخلاص دلفتشي التوجيو ادلدرسي كادلهٍت  30/05/1968 ادلؤرخ يف 68/317 ادلرسـو رقم-1
 منشـــورات وزارة التربية الوطنية- 
أساسي، ادلديرية الفرعية   التاسعةكمتوسط  الرابعة  التعليم الثانوم بعد السنة: نشرة إعبلمية -1

 . كزارة الًتبية الوطنية، 1983للتوجيو ادلدرسي ك ادلهٍت فرباير

 



 

النصوص » النصوص اخلاصة بتنظيم كتسيَت ادلسار ادلهٍت لعماؿ ادلؤسسات كاإلدارات العمومية-2
ادلديرية الفرعية للوثائق، مديرية الدراسات القانونية كالتقنية  كادلنازعات ،كزارة الًتبية  ،«   األساسية

 .1992 مام ،الوطنية
 

التوجيو  ،مديرية ادلديرية الفرعية لبلتصاؿ ،1992-1962 رلموعة نصوص التوجيو ادلدرسي كادلهٍت- 3
 .1993كاالتصاؿ، كزارة الًتبية الوطنية، جانفي

 

رلموعة نصوص اخلاصة بتنظيم احلياة ادلدرسية ،ادلديرية الفرعية للتوثيق ، مديرية التوجيو كاالتصاؿ، - 4
 .1993كزارة الًتبية الوطنية، مارس 

 

ادلديرية الفرعية للتوثيق كاألرشيف،  ،1993/1994 رلموعة ادلناشَت الصادرة خبلؿ ادلوسم الدراسي- 5
 .1994 مديرية التوجيو كاالتصاؿ، كزارة الًتبية الوطنية ، أكتوبر

 

 .1996 دليل كِف التلميذ من السنة األكُف أساسي إُف البكالوريا ،كزارة الًتبية الوطنية سبتمرب-6

، ادلديرية الفرعية للتوجيو كاالتصاؿ،مديرية التقوًن كالتوجيو - 7 دليل تعرؼ على جذع مشًتؾ علـو
 .1998كاالتصاؿ ، كزارة الًتبية الوطنية ،سبتمرب

 

 2001 إُف 1962من التوجيو ادلدرسي كادلهٍت خبلؿ الفًتة ادلمتدة:النشرة الرمسية للًتبية الوطنية -8

 .2001 ،ادلديرية الفرعية للتوثيق،مكتب النشر ،كزارة الًتبية الوطنية، عدد خاص جػواف

 

  الًتبيةةاالتصاؿ، كزار  الفرعية للتوثيق، مديرية التوجيو كالتقوًن كةالنظاـ الًتبوم اجلزائرم، ادلديرم-9

 .2002 الوطنية فيفرم
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