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 شكر وتقدير
 

ىذا وحفظو لنا حتى إتمام  جودهعلى كرم عطائو؛ ولو الشكر كلو على  هلل الحمد
 ؛ترضى ولك الحمد والشكر حتى الرضا لك الشكر ربي حتى ،العمل

من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل، الشكر الموصول إلى أساتذتي الكرام الذين لم 
يبخلوا علينا بقطرة من غيث علمهم وكانوا لنا خير محفز لمواصلة درب العلم 

 الدراسة بعد سنين، لكم كل االمتنان واالحترام،جو والمعرفة؛من حببوا لنا 

 لدكتورة "فتيحة خباش"،إلى األستاذة المشرفة على العمل إلى نهايتو ا

 وزمالئي في صف الدراسة،  يزميالت ؛أقول كلمة شكر لكل من كان عونا لي

 كل مؤطري وعمال كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 بجامعة محمد البشير اإلبراىيمي برج بوعريريج

 ومن قام بإنجاز ىذا العمل في شكلو النهائي.



 إهداء
 

 إلى من بث في نفسي حب العمل وإتقانو واإلسرار على تحقيق األماني؛

 إلى من كان لي سندا ال يهتز وال ينكسر، من كان نعم الرفيق والصديق؛

 والدعاء لو، إلى أبي الغالي  قلبي ولساني بذكرهال من لم تتوقف دموعي لفراقو و 

 روضا من رياض الجنة  هاهلل برحمتو الواسعة وجعل قبر  رحمو

 في الفردوس األعلى هوجمعنا وإيا

 "،آمين يا رب العالمين"

إلى من تقف الكلمات حائرة وتجف األقالم عند ذكر اسمها، من كانت دعما قويا 
 ،لي لمواصلة ىذا الدرب برعايتها وسهرىا ألجلي "أمي حفظها اهلل ورعاىا"

 وصغيرىا،كبيرىا فردا   إلى كل عائلتي الكريمة فردا 

 إلى أساتذتي الكرام زادكم اهلل رفعة في العلم وتاجا في التعليم، 

 م الفرحة تطرق باب قلوبنا بوجودكم.ئي وزميالتي في الدراسة من جعلتإلى زمال
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 مقدمة
 



 مقدمة
 

 أ
 

 ،مة والحساسة في الدولة الجزائريةيعد قطاع التربية والتعميم من القطاعات اليا
وتعميمي قوي  إذ تخصص لو مجيودات جبارة وميزانية معتبرة قصد بناء نظام تربوي 

تربويا  ،من أجل الوصول في األخير إلى إنتاج فرد صالح وفعال متوازن نفسيا، متطور
 غير أن ىذا القطاع  ،التطور لنفسو ومجتمعو في كل المجاالت بذلك يحقق ،واجتماعيا

 ومتنوعة تنخر عديدة  اجتماعيةوظواىر  مشكالت ،في الجزائر يعاني من تراكمات
 ظاىرةىي التي نخصيا بالدراسة  االجتماعيةالظواىر  ىذه ومن بين  ،سنين منذ جسده

 فمم لمتعمم،با االىتمام الحديثة التربية لتطورات الحاصمة أعطتفا. الرسوب المدرسي
 النفسية الجوانب يشمل أصبح نماوا  المعرفي  الجانب عمى يقتصر االىتمام يعد

 وليذا العممية، النفسية والكفاءة بالصحة تتمتع أجيال إنشاء جلأ من واالجتماعية
 التالميذمساعدة  إلى ييدف باعتباره اإلرشادية العممية من جزءا واإلرشاد التوجيو أصبح
 .تواجييم التي المشكالت وتجاوز المختمفة حاجاتيم معرفة عمى

 بالنسبة حرجة مرحمة باعتبارىا الثانوية، المرحمة في اإلرشادية الحاجة ايدز ت إن
 عقمية، جسميةتغيرات  منالتالميذ  بيا يمر التي لمتغييرات وذلك نظرا متالميذ،ل
 إلىبالضرورة فإنيا تؤدي  المدرسية، البيئة داخل عمى سموكياتيم تنعكس نفعاليةاالو 

وقد تصل إلى  ،الدراسي مشوارىم في نجاحيم صعوبة تكيفيم في محيطيم عدم 
المدرسي والميني  واإلرشاد التوجيودور  إدخال ضرورة استدعىالذي  األمر ،رسوبال

 المدرسي واإلرشاد التوجيو مستشار دور وتفعيل ،التعميم مجال فيبرتبو المختمفة 
 توبيئ مع التمميذ تكيف عممية تسييل أجل من التربوية والميني داخل المؤسسات

مستشار التوجيو واإلرشاد  دورالتعرف عمى من ىذه الدراسة  تمكنناو  ،المدرسية
 في الحد من ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة التعميم الثانويالمدرسي والميني 

قدراتو  ،ميولو ،وفقا لرغباتو طموحات التالميذفي تحقيق  وأيضا ،موضوع دراستنا
 .وتحسين العممية التعميمية

 
 
 
 



 مقدمة
 

 ب
 

  .وقد تطرقنا في دراستنا ىذه إلى جانبين: جانب نظري وجانب ميداني      
 : وشمل عمى: أوال: الجانب النظري

 اختيار الموضوع أسباب تحت عنوان الفصل المنيجي لمدراسة يضم األول:  فصلال
 تحديد المفاىيم ،الفرضيات ،، أىداف الدراسة، اإلشكاليةموضوعية()ذاتية، 

 .المقاربة النظريةو  الدراسات السابقة تعقيب وتوظيف ،والمصطمحات األساسية لمدراسة
 :تحت عنوان مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني األدوار الفصل الثاني، 

تطور  واإلرشاد المدرسي والميني،أىداف التوجيو عمى  احتوىالميام والممارسات 
ميام مستشار  الميثاق األخالقي لمتوجيو واإلرشاد، اإلرشاد المدرسي في الجزائر،

أدوات وتقنيات عمل مستشار التوجيو واإلرشاد  التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني،
 .يالصعوبات التي تواجو مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والمين المدرسي والميني

 :تحت عنوان الرسوب المدرسي بين مسبباتو وآليات الحد منو يشمل  الفصل الثالث
الرسوب  آثار أشكال الرسوب المدرسي، العوامل المؤدية إلى الرسوب المدرسي،عمى 

 .الحمول المقترحة لمرسوب المدرسي التالميذ الراسبين وأخيراسمات  المدرسي،

  :فصمينيحتوي عمى : الجانب الميداني ثانيا:

  :الدراسة كل من  ليشم اإلجراءات المنيجية لمدراسةتحت عنوان الفصل الرابع
الزماني  ،البشري الدراسة ) تمجاال ،المتبعالمنيج  )جمع المادة العممية(، االستطالعية

 االستمارة( ،مستخدمة لجمع البيانات )المالحظةاألدوات ال ،ةالدراسعينة  المكاني(،و 
 وأساليب المعالجة اإلحصائية المتبعة في الدراسة.

 :ويحوي عمى  عرض ومناقشة وتفسير نتائج الدراسة تحت عنوان الفصل الخامس
ونختم  مناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضيات، عرض وتحميل البيانات األولية،

 .استنتاج عامبدراستنا 
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 أسباب اختيار الموضوع:-1

إف اختياري لموضوع دور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني لمحد مف 
ظاىرة الرسوب المدرسي كموضوع لنيؿ شيادة الماستر راجع لألىمية البالغة التي 

عميـ الثانوي خاصة تيكتسييا الموضوع وانتشار ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة ال
كاف دور مستشار التوجيو في العممية التعميمية يساىـ بشكؿ أو بآخر وكذا معرفة إف 

 في رسوب التالميذ ومف ىنا يمكف حصر األسباب الحقيقية الختيار الموضوع كالتالي:

 األسباب الذاتية: -1-1
الرغبة في معرفة عالقة مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني برسوب  -

 .ميامو ءأداالتالميذ مف خالؿ وجود خمؿ في 
 محاولة معرفة األساس الذي تقوـ عميو عممية التوجيو. -
 الرغبة في معرفة نظرة مستشاري التوجيو ليذه المينة. -

 األسباب الموضوعية: -1-2
 قمة الدراسات التي تناولت ىذه الموضوع. -
 معرفة أسباب تفشي ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة التعميـ الثانوي. -
 التخصص عمـ اجتماع التربية.ارتباط الموضوع بمجاؿ  -
مساعدة المنظومة التربوية في التعرؼ عمى أسباب تفشي ىذه الظاىرة والحموؿ  -

الممكنة مف خالؿ ىذه الدراسة ودور مستشار التوجيو لمحد منيا في مرحمة 
 التعميـ الثانوي.

 أهداف الدراسة: -2

 تيدؼ الدراسة إلى تحديد األفكار اآلتية:

معرفة الدور الذي يمعبو مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في الحد مف  -
 ظاىرة الرسوب المدرسي.

تسميط الضوء عمى مسببات انتشار ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة التعميـ  -
 الثانوي.
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التعرؼ عمى المعيقات التي تواجو مستشار التوجيو في التقميؿ أو الحد مف  -
 الظاىرة.

 لية: اإلشكا -3

تعتبر ظاىرة الرسوب المدرسي مف المشاكؿ البارزة في الميداف التربوي والتي 
تزداد حدتيا سنويا، فقد أخذت بعدا خطيرا خالؿ السنوات األخيرة فبعض التالميذ 
يعانوف مف ىذه الظاىرة دوف غيرىـ رغـ أنيـ يدرسوف في نفس المستوى لذا نريد دراسة 

 تعميـ الثانوي كمرحمة انتقالية وحاسمة في حياة التمميذ.الموضوع ومعرفتو في مرحمة ال

جيود الفاعميف في القطاع التربوي مف أجؿ معرفة األسباب  تضافرومع 
الحقيقية النتشار ىذه الظاىرة وتزايدىا عاما بعد آخر، يسعى مستشار التوجيو واإلرشاد 
المدرسي والميني باعتباره أحد األعضاء الفاعميف في العممية التربوية التعميمية إلى 

تكويف متخصص وعالقتو القريبة مف  لو مف اإللماـ بمسبباتيا مف كؿ الجوانب لما
التالميذ واألطراؼ األخرى بالمؤسسة التربوية مف طاقـ إداري وتربوي ما يمكنو في 
 إطار أداء ميامو مف متابعة دائمة لمتالميذ مف أجؿ الوصوؿ بيـ إلى إحداث توافؽ

يـ، نفسي وتنمية الجوانب اإليجابية وكبح مالمح االتجاه السمبي فيو  اجتماعي،تربوي
ىذه األدوار التي يقوـ بيا مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بما فييـ 
مستشاري التوجيو لوالية برج بوعريريج بمختمؼ تخصصاتيـ الجامعية ومستوياتيـ 
وخبراتيـ المتباينة يمكف أف يكوف ليا أثر عمى ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة 

 تساؤالت التالية:التعميـ الثانوي لذا يمكف طرح ال

  التساؤل العام:

هل لمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني عالقة برسوب التالميذ  -
 في مرحمة التعميم الثانوي؟

 

 



الفصل المنهجي لمدراسةالفصل األول                                                            
 

7 
 

 التساؤالت الفرعية:

ىؿ لمحصص اإلعالمية عالقة برسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مف   -1
 وجية نظر مستشاري التوجيو؟

لمعايير التوجيو عالقة برسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مف وجية  ىؿ -2
 نظر مستشاري التوجيو؟

ىؿ لممتابعة والتكفؿ النفسي عالقة برسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي  -3
 مف وجية نظر مستشاري التوجيو؟

التعميـ ىؿ لمتقويـ البيداغوجي والدراسات عالقة برسوب التالميذ في مرحمة  -4
 الثانوي مف وجية نظر مستشاري التوجيو؟

 الفرضيات: -4

لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني عالقة برسوب التالميذ  الفرضية العامة:
 .في مرحمة التعميـ الثانوي

 الفرضيات الفرعية:

لمحصص اإلعالمية عالقة برسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مف وجية  -1
 .مستشاري التوجيونظر 

لمعايير التوجيو عالقة برسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مف وجية  -2
 .نظر مستشاري التوجيو

لممتابعة والتكفؿ النفسي عالقة برسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مف  -3
 .وجية نظر مستشاري التوجيو

في مرحمة التعميـ الثانوي  لمتقويـ البيداغوجي والدراسات عالقة برسوب التالميذ -4
 .مف وجية نظر مستشاري التوجيو
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 :تحديد المفاهيم والمصطمحات األساسية لمدراسة-5
 :تعريف التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -5-1

مف قاد، وجو، أرشد، ىدى. وىو عممية قيادة الطفؿ نحو الدراسة التي يتالءـ معو  لغة:
 (125، ص 2018)د/ نوار بورزؽ،  .كفمف أجؿ تطوير إمكانياتو إلى أقصى حد مم

 اصطالحا:

بأنو: وضع أساس عممي لتصنيؼ طمبة مدارس الثانوية  T.Kellyعرفو كيمي    
تحديد احتماؿ نجاح الطالب في دراسة مف مع وضع األساس الذي يمكف بمقتضاه 

الدراسات أو مقرر مف المقدرات التي تدرس لو، والتوجيو ينصب عمى مساعدة الفرد 
في اختيار نوع االختصاص أو الدراسة التي توافؽ استعداداتو وذلؾ لضماف نجاحو في 

 (125، ص 2018)د/ نوار بورزؽ،  .ميدراستو وتحصيمو العم

رشاد الفرد لفيـ إمكاناتو وقدراتو واستعداداتو،  ويعرؼ عمى أنو:    عممية توجيو وا 
واستخداميا في حؿ مشكالتو وتحديد أىدافو ووضع خطط حياتو المستقبمية مف خالؿ 
فيمو لواقعو وحاضره، ومساعدتو في تحقيؽ أكبر قدر مف السعادة الكافية مف خالؿ 

)د/  .الشخصي واالجتماعي تحقيؽ ذاتو لموصوؿ إلى أقصى درجة مف التوافؽ بشقيو
 (09، ص 2000سيير كامؿ أحمد، 

يعرؼ عمى أنو: عممية مساعدة الطالب عمى اختيار المجاؿ العممي والعممي    
الذي يتناسب مع طاقاتو واستعداداتو وقدراتو وموازنتيا بطموحاتو ورغباتو لتحقيؽ 

 (24، ص 2007أىداؼ سميمة وواقعية. )د/ عبد اهلل الطراونة، 

التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني:ىو عممية مساعدة التمميذ عمى  التعريف اإلجرائي:
عداده لمستقبمو بيدؼ تحقيؽ التكيؼ التربوي لو وتبصيره بالفرص  فيـ حاضره وا 
التعميمية والمينية المتاحة واحتياج المجتمع في ضوء خطط التنمية التي تضعيا الدولة 

ثارة اىتماماتيـ بالمجاالت  وتكويف اتجاىات إيجابية نحو بعض الميف واألعماؿ وا 
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العممية والتقنية والفنية ومساعدتيـ عمى تحقيؽ أعمى درجات التوافؽ النفسي والتربوي 
 مع بيئاتيـ ومجاالتيـ التعميمية والعممية التي يمتحقوف بيا.

 تعريف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني: -5-2

الوجيز المستشار: ىو العميـ الذي يؤخذ برأيو في أمر ىاـ عممي جاء في معجـ  لغة:
أو فني أو سياسي أو قضائي أو نحوه، فالجذر المغوي لالستشارة يفيد التدخؿ اإلنساني 

، 2013)زىرة مزرقط،  .رد ماالمحض لمتأثير الفعاؿ في الوعي قصد تغيير سموؾ ف
 (82ص 

 اصطالحا: 

األوؿ عمى تنفيذ عممية التوجيو  المسئوؿعرفو موريس روكالف عمى أنو:    
المدرسي والميني، وىو مختص في التوجيو، ويعتبر مف أقدر الناس وأكفأىـ عمى جمع 
كافة المعمومات حوؿ الطالب المراد توجييو واستغالليا بإعداد مبادئ وتقنيات عمـ 

 (26، ص 2018)سميحة سعيدي،  .النفس

األوؿ المتخصص األوؿ عف العمميات الرئيسية في  المسئوؿويعرؼ بأنو:    
التوجيو واإلرشاد وخاصة عممية اإلرشاد النفسي، ويطمؽ عميو أحيانا مرشد التوجيو، 

)د/ قوارح محمد،  .وبدوف المرشد يكوف مف الصعب تنفيذ أي برنامج لمتوجيو واإلرشاد
 (322، ص 2016أ/ غريب مختار، 

لتوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ىو المورد مستشار ا التعريف اإلجرائي:   
البشري الذي أسندت إليو مجموعة مف المياـ )اإلعالـ، التوجيو، التقويـ والمتابعة 
النفسية والتكفؿ بالتالميذ( يؤدي ىذه المياـ في إطاريف مكاني وزماني محدديف مف 

وفؽ أسس عممية أجؿ مساعدة التمميذ عمى بناء مشروعو المستقبمي الدراسي والميني 
تعتمد عمى تحميؿ ميوالت واستعدادات ورغبات التمميذ مف وجية ومتطمبات الواقع 

 المدرسي والميني مف جية أخرى.
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 تعريف الرسوب المدرسي: -5-3

َرَسَب، َرُسَب، ُرُسبًا الشيء يسقط في الماء ومنو قوليـ رسب في االمتحاف أي لـ  لغة:
 ينجح.

ُرُسوبًا الشيء يسقط في الماء إلى أسفمو، والراسب عند ويقاؿ َرَسَب، َرُسَب،    
 (49، ص 2005طمبة العمـ: المخفؽ في امتحانو. )الحاج قدوري، 

وىو السقوط والغوص إلى األسفؿ، رسب الشيء في الماء أي سقط إلى أسفمو    
 (39، ص 2016)جياد العايبي، ىند بيكي، 

 اصطالحا:

ي بأنو: فعؿ متابعة التعميـ في مستوى يعرؼ جوف ميالري الرسوب المدرس   
معيف لممرة الثانية وعمى العموـ ىو التمميذ الذي لـ يستطع الوصوؿ إلى المستوى 

 (40، ص 2013المطموب لمدخوؿ إلى السنة الموالية. )بمعباس فضيمة، 

بفرنسا الرسوب المدرسي  يعرؼ الباحثوف في المعيد الوطني لمبحث البيداغوجي   
بأنو: تأخر التالميذ بقسـ أو قسميف في المدرسة، وىو ظاىرة مركبة ومعقدة تتواجد في 

 (50، ص 2005تويات )الحاج قدوري، جميع المس

يقصد بالرسوب المدرسي عدـ قدرة التمميذ عمى تحصيؿ ما يكفيو  التعريف اإلجرائي:
عمو يعيد السنة التي درسيا ويؤدي نفس مف نقاط لينتقؿ إلى القسـ األعمى مما يج

 العمؿ الذي أداه السنة الماضية.

 والرسوب المدرسي يكوف عمى شكميف أساسييف ىما:  

 .ىو الضعؼ الظاىر لدى التالميذ في جميع المواد الدراسية التخمف العام: -
ىو الضعؼ الظاىر عمى التالميذ في مادة أو عدد قميؿ مف  التخمف الخاص: -

 .المواد فقط
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 تعريف التعميم الثانوي: -5-3

مف الفعؿ عمـ ويعني التمقيف، وىو تدريب مقابؿ لمتعمـ، يقوؿ عممتو العمـ   التعميم لغة:
فتعمـ، ويشترط في التعميـ توفير الشروط التي تسيؿ طمب العمـ عمى الطالب داخؿ 

 خارجيا. المدرسة أو

التعميـ فرع مف التربية يتعمؽ بطرؽ تدريس الطالب أنواع المعارؼ والعمـو  اصطالحا:
 والفنوف.

اسـ منسوب إلى ثاني: مايمي األوؿ في الدرجة والمرتبة، ليس لو األىمية  ثانوي لغة:
 (. 389األولى، "قمت بدور ثانوي" )المعاجـ العربية االنطولوجيا، ص 

 اصطالحا:

ثانوي مرحمة تعميمية تمي مرحمة التعميـ االبتدائي وتعد لمرحمة التعميـ بعد  تعميـ   
اإلعدادية في بعض البالد العربية أو المتوسطة في البعض اآلخر وتعد لمتعميـ 

 الجامعي.

التعميـ الثانوي: مرحمة مدرسية تسبؽ المرحمة الجامعية بحيث ال تعير  مرحمة   
المعارؼ والعمـو التي يتعمميا الطالب أساسية أو إعدادية فييا، وغالبا ما تكوف مف 

 سنتيف إلى ثالث سنوات تختمؼ تبعا الختالؼ الدولة.

عمى أنو: ذلؾ التعميـ الذي يتوسط النظاـ التعميمي الرسمي، ويقابؿ  ويعرؼ   
مرحمة المراىقة أحد مراحؿ النمو عند اإلنساف ويمتد مف انتياء المرحمة االبتدائية 

 (47، ص 2018وينتيي عند مدخؿ التعميـ العالي.)عميروش نجوى، 

بتدائي والمتوسط تدـو مدة التعميـ الثانوي مرحمة مكممة لمتعميـ اال التعريف اإلجرائي:
( سنوات، حيث تيدؼ إلى تزويد الطالب بدروس 03الدراسة في ىذه المرحمة ثالث )

عامة حوؿ مختمؼ المواد وتحضيرىـ المتحاف شيادة البكالوريا التي تؤىؿ حامميا إلى 
 مواصمة الدراسة في التعميـ العالي.
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ات، يمتد بانتياء مرحمة التعميـ وىو نوع مف التعميـ النظامي يدـو مدة ثالث سنو    
المتوسط وينتيي عند مدخؿ مرحمة التعميـ الجامعي، يتكفؿ بإعداد المتعمميف لمواصمة 
تعميميـ الجامعي، حيث يتميز المتعمميف في ىذه المرحمة ببناء الخبرات وتكويف رؤية 

فة، كما حياتية والقدرة عمى تحمؿ المسؤوليات االجتماعية واالىتماـ بالبحث والمعر 
 تتميز ىذه المرحمة بالحاجة إلى التعرؼ عمى القيـ االجتماعية واألخالقية.

 تعريف التقويم التربوي أو البيداغوجي: -5-4
، مصدر تقويـ. لغة: - ، قـو ، قومت، أقـو  قوـ مف فعؿ قـو

 أصابيا القواـ. قومت الشاة: -
 عدلو وأزاؿ عوجو. قومت المعوج: -
 ىذبيا وأصمحيا. قوم األخالق: -
 .صححو )معجـ المعاني( الخطأ:قوم  -

 اصطالحا:  -

يعرؼ التقويـ في مجاؿ التربية بأنو:العممية التي يحكـ بيا عمى مدى نجاح  
العممية التربوية في تحقيؽ األىداؼ المنشودة ويقصد بو قياس مدى تحقيؽ األىداؼ 
في كؿ حصة دراسية، وعمى ضوئو يتـ تحديد مدى نجاح أو فاعمية حصة التدريس 

 (42، ص 2016طبقة. )كحيمي فتيحة، الم

ويعرفو مالؾ دوالؾ: أف التقويـ يقـو بميمة تزويد اإلعالـ لممتعامميف داخؿ   
المؤسسة التربوية، ىذا اإلعالـ متعمؽ أيضا بمحتويات ووسائؿ الفعؿ التربوي. )زىرة 

 (104، ص 2013مزرقط، 

التربوي: بأنو عممية استخداـ المعمومات التي يوفرىا القياس  يعرؼ أيضا التقويـ  
بيدؼ إصدار حكـ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ التربوية ودراسة اآلثار التي تحدتيا 
بعض العوامؿ والظروؼ التي تيسر الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ أو تعطميا. )د/حناف 

 (245، ص 2014عبد الحميد العنابي، 
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قويـ التربوي: ىو إصدار حكـ يمكف أف يتبعو إجراء عممي يتعمؽ الت التعريف اإلجرائي:
بتحسيف العممية التربوية وقد يكوف ىذا اإلجراء في أحد مكونات العممية التربوية أو 
بعضيا أو كميا، فيتطمب األمر إعادة النظر في األىداؼ، أو تطوير أساليب التعمـ، 

 بوي في تنمية سموكات التالميذ.باإلضافة إلى ما تسيـ بو بيانات التقويـ التر 

 تعريف اإلعالم المدرسي:  -5-5

اإلعالـ كممة مشتقة مف العمـ، وتقوؿ العرب استعممو الخبر، فأعممو إياه أي سار  لغة:
، 2017يعرؼ الخبر، إذف المعنى المغوي ىو نقؿ الخبر. )مجمة الطاسيمي، الجزائر، 

 .(1ص

 اصطالحا: 

ىو كؿ المعمومات الخاصة بالواقع التربوي والمدرسي لمتمميذ بتحقيؽ  :اإلعالم المدرسي
 .(40، ص 2017الموافقة بيف رغباتو ونتائجو المدرسية )لعساؿ كحمة، مراح نادية، 

 التعريف اإلجرائي: 

ىو نشاط تربوي يقدـ فيو لمتمميذ وجميع المتعامميف مع المدرسة  :اإلعالم المدرسي
معمومات عف المسار الدراسي، المحيط اإلجتماعي، االقتصادي والميني مع شروطيا 
ومتطمباتيا كما ىي موجودة في الواقع فعال دوف ممارسة أي وصاية أو دعاية ودوف 

إنضاج شخصيتو  إصدار أحكاـ مسبقة عمى نمط دراسي أو ميني معيف بغرض
ومواقفو ليمكنو مف حسف االختيار واتخاذ القرارات التي يراىا أنسب لبناء مشاريعو 

 المستقبمية.

 تعريف المتابعة النفسية والتربوية:       -5-6

المتابعة كممة أصميا االسـ متابع في صورة مفرد مذكر، تتبع المنيج نفسو أي  لغة:
 تقمده.
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ذا تتمى عمييىقولو تعال    ـ آياتنا بينات قاؿ الذيف ال يرجوف لقاءنا آئت بقرآف : "وا 
غير ىذا أو بدلو قؿ ما يكوف لي أف أبدلو مف تمقاء نفسي إف أتبع إال ما يوحى إلي 

 .15إني أخاؼ إف عصيت ربي عذاب يوـ عظيـ " سورة يونس آية 

 اصطالحا: 

مستمرة تجري في جميع مراحؿ المشروع وىي تؤكد عمى  ىي عممية ممنيجة المتابعة:
 التعمـ بالممارسة واستخداـ األدلة التخاذ قرارات صائبة.

وتعرؼ أيضا: ىي عممية مقاربة بيف ما تـ انجازه وما ىو مخطط النجازه، وىذا   
يعني الذىاب أبعد مف مجرد تتبع األنشطة والموارد، ولكف جمع البيانات والمعمومات 

 .(17، ص 2015ع التقدـ المحرر والتغيرات. )ىياـ الحايؾ، لتتب

 :تعريف التوجيه المدرسي -5-7

التوجيو يشير ىذا المصطمح في معاجـ المغة العربية إلى مصدر الفعؿ وجو،  لغة:
، 2017توجييا ويقصد بو دلو عمى الوجية الصحيحة أو إنقاذ وُأتُبَع. )زيرؽ سعاد، 

 (50ص 

في المعجـ العربي األساسي: وجو، توجو، توجييا أي أدار الشيء إلى  وجاء      
 (50، ص 2017جية مف الجيات أو جعمو يأخذ اتجاىا معينا. )زيرؽ سعاد، 

 اصطالحا:

بأنو: العممية التي تيتـ بالتوفيؽ بيف الفرد بما لو مف  Mayeursيعرفو مايرز    
فة والمطالب المتباينة مف ناحية خصائص مميزة مف ناحية والفرص والدراسة المختم

أخرى، والتي تيتـ أيضا بتوفير المجاؿ الذي يؤدي إلى نمو الفرد وتربيتو. )ليشمي اللة 
 (13، ص 2019زىراء، 
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ىو توزيع التالميذ عمى شعب التعميـ حسب مواىبيـ ونتائج التقويـ  التعريف اإلجرائي:
المدرسي ورغباتيـ في إطار النسب التي يقدرىا المخطط الزمني لمتنمية وبالنظر إلى 

 (59، ص 1984ما يحتويو طور التعميـ مف شعب )وزارة التربية الوطنية، 

 تعريف اإلرشاد المدرسي: -5-8

يرشد، رشدا، رشادا أي اىتدى إلى طريؽ الرشاد  جاء في معجـ الرائد: رشد، لغة:
 .واالستقامة

رشد، ترشيدا: ىداه ومصدر رشد ويعني عمى طريؽ الحؽ، اليدى، الصواب،    
 .بموغ األوالد مبمغ الرجاؿ أو النساء

ورد عف ابف منظور في لساف العرب ما يمي: الُرْشُد والَرْشُد والَرَشاُد: نقيض  كما    
الغي، رشد اإلنساف بالفتح يرشد، ُرشد بالضـ فيو راشد والرشيد ىو نقيض الضالؿ إذا 

 (52، ص 2017أصاب وجو األمر والطريؽ الصحيح. )زيرؽ سعاد، 

 اصطالحا:

يعرفو مرسي: بأنو مساعدة الطالب عمى اختيار الدراسة المالئمة ليـ وااللتحاؽ    
بيا والتوافؽ معيا، والتغمب عمى الصعوبات التي تعترضيـ أثناء دراستيـ في الحياة 

 (14، ص 2019المدرسية بوجو عاـ. )كواش خولة، 

ىو مجموعة مف الخدمات اإلنسانية التي يقدميا المرشد لمتالميذ  التعريف اإلجرائي:
بيدؼ مساعدتيـ في التغمب عمى مشكالتيـ الدراسية واختيار نوع الدراسة التي تتالءـ 

مكانياتيـ مف أجؿ تحقيؽ التوافؽ الدراسي والنفسي.  وقدراتيـ وا 

 تعريف التوجيه المهني:  -5-9

مفرد مشورة بخصوص المينة أو الميف عرفو فاخر عاقؿ: ىو عممية تقديـ ل    
، 2011محمد بف يحي زكريا،  التي تناسبو أكثر مف سواىا. )د/ حناش فضيمة، د/

 (24ص 
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: تقديـ المعمومات والخبرة والنصيحة التي تتعمؽ عمى أنو1924عرؼ سنة     
 (24) المرجع السابؽ، ص باختيار مينة واإلعداد ليا وااللتحاؽ بيا والتقدـ فييا.

ويعد  ،: عممية مساعدة الفرد عمى أف يختار مينة لوعمى أنو 1930وعرؼ سنة    
 (24)نفس المرجع السابؽ، ص  .نفسو ليا ويمتحؽ بيا ويتقدـ فييا

 اإلهدار التربوي:  -5-11

ـ نتيجة الرسوب والتسرب في صؼ يمكف تعريفو عمى أنو حجـ الفاقد مف التعمي
 (40، ص 2005قدوري،  سباب. )الحاجالصفوؼ وألي سبب مف األ مف

وىو تمؾ الظاىرة التي تتجسد في ضياع أو خسارة الماؿ والجيد والوقت 
المسخريف في سبيؿ سير وتطوير مسار العممية التعميمية وتعود إلى عدة أسباب أىميا 

 الرسوب والتسرب المدرسي، ارتفاع تكمفة التمميذ، تدني مستوى التحصيؿ الدراسي.

  التسرب المدرسي: -5-11

( التسرب ىو عدـ التحاؽ األطفاؿ الذيف ىـ بعمر 1992) اليونسيفعرفت   
التعميـ بالمدرسة أو تركيا دوف إكماؿ المرحمة التعميمية التي يدرس بيا بنجاح، سواء 

 (17، ص 2017أخرى. )سارة زىرونة، كاف ذلؾ برغبتيـ أو نتيجة لعوامؿ 

  الفشل المدرسي: -5-12

ىذا المصطمح عمى النتائج السمبية التي يحصؿ عمييا المتعمـ خالؿ مساره  يطمؽ
الدراسي، سواء كاف ذلؾ عبر االمتحانات الفصمية أو االنتقالية اإلجرائية الرسمية، 

ؾ فشال. )كواش فكمما أخفؽ المتعمـ في الحصوؿ عمى النتائج المنتظرة منو سمي ذل
 (25، ص 2018خولة، 
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  التخمف الدراسي: -5-13

إنني أطمؽ كممة التخمؼ في معناىا االصطالحي عمى كؿ  بون برتيعرفو   
أولئؾ الذيف ال يستطيعوف وىـ في منتصؼ الدراسة أف يقوموا بالعمؿ المطموب مف 

بمعنى أف المتخمؼ  ،(19، ص2012الصؼ الذي دونيـ مباشرة. )بمعباس فضيمة، 
 قؿ منو سنا.ىو الذي ال يستطيع أف ينجز عمؿ دراسي يناسب مف ىو أ

  التأخر الدراسي: -5-14

أف التأخر الدراسي ىو عبارة عف عدـ التالـؤ واالستعداد الفكري  برسن:يرى   
 مع متطمبات الدراسة. وقد ركز عمى نقاط أساسية ىي:

 ؛مستوى التمميذ التحصيمي -
.  أخرى االستعدادات الفكرية والعقمية التي تتكوف خاصة مف الذكاء وعوامؿ -

 (19، ص 2012فضيمة،)بمعباس 
  التغيب الدراسي: -5-15

: ىو ظاىرة ناتجة عف الغياب عف المدرسة Pierre Derboisتعريؼ   
باستثناء أياـ العطؿ واألعياد تتحكـ فييا مجموعة مف المتغيرات المتعمقة بالتمميذ نفسو 

، ص 2007)سارة زىرونة،  .تمميذأو المدرسة، أو المحيط االجتماعي لممدرسة أو ال
17) 

  :تعقيب وتوظيف الدراسات السابقة -6
 ة:الدراسات المحمي -6-1

"دور مستشار التوجيو  (:2121-2119لهشمي اللة زهراء ) دراسة: الدراسة األولى
ظاىرة العنؼ المدرسي مف وجية نظر تالميذ السنة األولى  2019في التقميؿ مف

، المدرسي،جامعة احمد دراية أدرار مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر عمـ النفس "ثانوي
2019. 
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تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة دور مستشار التوجيو في التقميؿ مف ظاىرة 
درار، تتكوف أوية خالد بف الوليد العنؼ المدرسي لدى تالميذ السنة األولى ثانوي بثان

استبياف تـ تمميذ وتمميذة، تـ فييا اعتماد المنيج الوصفي وكذا  127عينة الدراسة مف 
فقرة موزعة عمى ثالثة أبعاد وىي  30بناؤه مف طرؼ صاحبة الدراسة مكوف مف 

 :كاآلتي

 ؛متابعة مستشار التوجيو لمتالميذ -
 ؛اؿ ومظاىر العنؼ المدرسيكرصد أش -
 دعـ الحوار اإليجابي. -

لممعالجة  spss استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي لمعمـو االجتماعية
 الدراسة إلى النتائج التالية:وصمت اإلحصائية وت

 ؛لمستشار التوجيو دور في التقميؿ مف ظاىرة العنؼ المدرسي -
 ؛يساىـ إشراؼ ومتابعة مستشار التوجيو في التقميؿ مف ظاىرة العنؼ المدرسي -
 ؛يساىـ مستشار التوجيو في رصد أشكاؿ ومظاىر العنؼ المدرسي -
 التالميذ. يساىـ مستشار التوجيو في دعـ الحوار اإليجابي مع -

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور مستشار التوجيو حياؿ ظاىرة : تعقيب وتوظيف
الرسوب المدرسي فيي تتشابو إلى حد ما مع دراسة ليشمي اللة زىراء والتي ىدفت 

 . وتختمؼ في نوع الظاىرة المدروسة إلى الكشؼ عف دور مستشار التوجيو

"دور مستشار التوجيو  (:2121-2119هشام ) جفال دراسة :الدراسة الثانية
واإلرشاد المدرسي والميني في الحد مف العنؼ المدرسي لدى تالميذ مرحمة التعميـ 

مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر عمـ النفس المدرسي،جامعة محمد البشير  "الثانوي
 .2019اإلبراىيمي برج بوعريريج، 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف دور مستشار واإلرشاد المدرسي والميني   
دراسة عمى التجاه الحد مف العنؼ المدرسي لدى تالميذ مرحمة التعميـ الثانوي، أجريت 
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مجموعة مستشاري التوجيو بثانويات والية برج بوعريريج، تـ اختيار العينة بطريقة 
ر ومستشارة لمتوجيو واإلرشاد المدرسي مستشا 56المسح الشامؿ والبالغ عددىا 

والميني، وقد تـ اعتماد المنيج الوصفي واالستعانة بأداة لجمع البيانات وىي 
 :االستبياف، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية

لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في عمميات اإلعالـ المدرسي أف  -
 ؛دى تالميذ مرحمة التعميـ الثانويرسي لدور محدود في الحد مف العنؼ المد

أف لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في عممية المتابعة واإلرشاد   -
 ؛دى تالميذ مرحمة التعميـ الثانويدور كبير وفعاؿ في الحد مف العنؼ المدرسي ل

دور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في عمميات التقويـ  أف  -
دى تالميذ مرحمة والدراسات ىو دور متوسط ومحدود في الحد مف العنؼ المدرسي ل

 التعميـ الثانوي.

مع دراسة الباحثة في عينة المسح الشامؿ تتوافؽ ىذه الدراسة : تعقيب وتوظيف  
يو واإلرشاد المدرسي والميني لوالية برج بوعريريج أال وىي مستشاري التوج يفمبحوثلم

وتختمؼ عنيا في الظاىرة المدروسة المتعمقة بالعنؼ وكذا بالطبع في المنيج الوصفي 
  المدرسي. 

دور مستشار التوجيو " (:2118-2117كعواش حنان ) دراسة :الدراسة الثالثة
ثانوي مف  السنة األولىالمدرسي والميني في تحقيؽ التكيؼ المدرسي لدى تالميذ 

مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر في عمـو  وجية نظر مستشاري التوجيو واإلرشاد"
رشاد مدرسي،جامعة محمد بف الصديؽ بف يحيى جيجؿ   ،التربية تخصص توجيو وا 

2017. 

تيدؼ الدراسة إلى معرفة مدى مساىمة مستشار التوجيو المدرسي والميني في   
مف التعميـ الثانوي، استخدمت تحقيؽ التكيؼ المدرسي لدى تالميذ السنة األولى 
مستشار تـ اختيارىا اختيارا  30الباحثة المنيج الوصفي. تكونت عينة البحث مف 
مستشار لبعد المسافة  43صؿ قصديا مف مركز التوجيو المدرسي والميني مف أ
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وصعوبة الوصوؿ إلى جميع ثانويات والية جيجؿ، كما تـ اعتماد االستبياف كأداة 
 .لجمع المعمومات

يارية وتوصمت إلى المع واالنحرافاتاستخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية   
 النتائج التالية:

حة النفسية لدى أف لمستشار التوجيو المدرسي والميني دور في تحقيؽ الرا -
تالميذ السنة األولى مف التعميـ الثانوي مف خالؿ الخدمات اإلرشادية التي يقدميا 

 ليـ.

أف مستشار التوجيو المدرسي والميني يساىـ في زيادة اىتماـ تالميذ السنة  -
 األولى مف التعميـ الثانوي.

ميذ ممستشار التوجيو المدرسي والميني يساىـ في ضماف إيجابية عالقة الت أف  -
 .السنة األولى مف التعميـ الثانويبزمالئو في 

مستشار التوجيو المدرسي والميني يساىـ في ضماف إيجابية عالقة تمميذ  أف -
 بأساتذتو.السنة األولى مف التعميـ الثانوي 

تطرقت الدراسة إلى أىـ األدوار التي يقوـ بيا مستشار التوجيو وىو : تعقيب وتوظيف
جانب التكفؿ والمتابعة لمتالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مما تشترؾ مع دراستنا في 

لكف تختمؼ عنيا كونيا خصصت  ،نفس الدور وكذا مف وجية نظر مستشاري التوجيو
س شموليتيا لتالميذ كؿ المستويات تالميذ مستوى سنة أولى مف التعميـ الثانوي عك

 .الثانية والثالثة مف التعميـ الثانوي ،الدراسية األولى

 :الدراسات العربية -6-2

بعنواف: "مشكمة الفاقد التربوي أسبابيا  إبراهيم داوود الداووددراسة  :الدراسة األولى
نقال عف: الحاج قدوري، اإلىدار التربوي لدى طالب كمية العمـو وطرؽ معالجتيا". 

النفس، مقدمة لنيؿ شيادة الماجستر بعمـ مذكرة والعمـو اليندسية بالجامعة الجزائرية، 
 .2005تخصص عمـ النفس المدرسي، جامعة ورقمة، 
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طبؽ الدراسة عمى التعميـ الثانوي التقني وذلؾ بيدؼ الكشؼ عف حجـ ظاىرة 
ار التربوي في التعميـ الثانوي التقني في الدوؿ العربية، اعتمد الباحث عمى بيانات اإلىد

حصائيات رسمية لموصوؿ إلى ىدفو، توصؿ إلى ما يمي  :وا 

 . %37,40%، أما نسبة الرسوب 62,60بمغت بنسبة النجاح  -
 .سنة 4,19بمغ متوسط دراسة الخريج الواحد ب  -
 .%38,40ب ر الرسوب والتسبمغ عدد السنوات الميدرة بسبب  -

تختمؼ نسب الرسوب في حدتيا باختالؼ المعاىد )الصناعي، الزراعي، 
 ي:اتفؽ غالبية المبحوثيف عمى اآلت أما العوامؿ المؤدية لمرسوب والتسرب (التجاري

 ؛الغياب المتكرر لمتالميذ عف الدراسة -
 ؛النظرة المتشائمة مف قبؿ التالميذ لمستقبميـ العممي والوظيفي -
 ؛انقطاع العالقة بيف المؤسسة التعميمية واألسرة -
 ؛مرور التالميذ باضطرابات نفسية اجتماعية -
 ؛التالميذ الموجييف إلى ىذا النوع مف التعميـ أغمبيـ ذوي مستويات متدنية -
 ؛عدـ قدرة أغمب التالميذ عمى التكيؼ مع الجو الدراسي في المعاىد التقنية -
   .النوع مف التعميـقمة فرص العمؿ أماـ خريجي ىذا  -

عمى التعميـ الثانوي التقني دراسة وثائقية الباحث دراسة التي قاـ بيا ال :تعقيب وتوظيف
يذ وىذا يشترؾ مع دراستنا تـ مف خالليا الكشؼ عف العوامؿ المؤدية لرسوب التالم

أنو طبؽ ىذه الدراسة عمى التعميـ الثانوي التقني دوف التخصصات  غيرة. الحالي
عدـ التوصؿ إلى النسب الدقيقة التي توضح رسوب التالميذ مف األخرى وىذا ما يمكف 

  .ا يوضح جانب االختالؼ مع دراستنافي ىذه المرحمة في جميع التخصصات وىذا م

جاري( كما ىو مدرس في الجزائر الت-الزراعي-اختالؼ المعاىد التقنية )الصناعي -  
ميكانيكية، مدنية وىندسة طرائؽ( اختالفا كميا -مف تخصصات تقنية )ىندسة كيربائية

مما يحدد نسبة الرسوب لدى التالميذ التي وضحيا الكاتب ال تتطابؽ ما ىو معموؿ 
 .بو
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. "تحت عنواف: "مشكمة اإلىدار التربوي كميمة أبوهادية محمد  دراسة :الدراسة الثانية
نقال عف: الحاج قدوري، اإلىدار التربوي لدى طالب كمية العمـو والعمـو اليندسية 

مقدمة لنيؿ شيادة الماجستر بعمـ النفس، تخصص عمـ مذكرة بالجامعة الجزائرية، 
 .2005النفس المدرسي، جامعة ورقمة، 

ر التربوي في بعض الدوؿ العربية، جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف حجـ اإلىدا
توصمت الباحثة إلى وجود نسب مختمفة الحدة بالنسبة لمرسوب والتسرب وذلؾ  وقد

باختالؼ المراحؿ التعميمية واختالؼ الدوؿ ) البحريف، الكويت، سمطنة عماف وسوريا(، 
   :وتوصمت الباحثة إلى أىـ العوامؿ المؤدية إلى ىذه الظاىرة وىي كاآلتي

 ؛ؿ االجتماعية كالخالفات الوالديةالعوام -
 ؛المستوى االقتصادي الضعيؼ لألسرة -
 ؛عوامؿ مدرسية كتدني مستوى المنيج الدراسي، ظروؼ بيئية مدرسية -
 ؛ضعؼ العالقة بيف األسرة والمدرسة  -
مف بقاء البنات  اآلباءاستمرار بعض المفاىيـ الخاطئة التي يتمسؾ بيا بعض   -

 ؛حياة الزوجيةفي البيت النتظار ال

بدراسة وثائقية توصمت مف خالليا إلى الكشؼ عف  الباحثةقامت  :تعقيب وتوظيف
حجـ نسبة الرسوب والتسرب في مجموعة مف الدوؿ العربية، كما قامت بدراسة ميدانية 
بينت أىـ األسباب المؤدية إلى رسوب وتسرب التالميذ في المراحؿ التعميمية عامة في 

ؾ تشترؾ مع دراستنا سمطنة عماف وسوريا( وىي بذل –الكويت -الدوؿ اآلتية )البحريف
 الحالية نوعا ما.

أما أوجو االختالؼ فالدراسة التي قامت بيا الباحثة طبقت عمى التعميـ بصفة        
ما وىذا عامة في كؿ المراحؿ التعميمية أي أنيا لـ تحدد مرحمة معينة مف التعميـ 

 رى.يتناقض مع دراستنا التي خصصت مرحمة التعميـ الثانوي دوف المراحؿ األخ

بعنواف: "عوامؿ رسوب طالب  عبيد بن عبد اهلل السبيعي دراسة الدراسة الثالثة :
". الصؼ األوؿ الثانوي في المدارس الحكومية التابعة إلدارة التعميـ بالمنطقة الشرقية
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نقال عف: بعزيز ىاجر، دراسة قياسية لمعوامؿ المؤدية لرسوب الطمبة في الجامعة، 
ات شيادة الماستر في العمـو االقتصادية، تخصص اقتصاد مذكرة مكممة لنيؿ متطمب

 .2017كمي، جامعة العربي بف مييدي، أـ البواقي، 

الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ المدرسية المؤدية إلى رسوب طالب  تيدؼ
الصؼ األوؿ الثانوي في المدارس الحكومية التابعة إلدارة التعميـ بالمنطقة الشرقية، 

طالب وطالبة، توصؿ الباحث مف خالؿ  629طبقت عمى عينة بحث بمغ عددىا 
 :الدراسة إلى النتائج التالية

مف أىميا شدة إدارة المدرسة وكثرة  :لى اإلدارة المدرسيةالتي ترجع إ العوامؿ -
ازدحاـ  استخداميا لمعقاب، قمة اىتماـ إدارة المدرسة بالكشؼ عف مشكالت الطالب،

 ؛الفصوؿ الدراسية بالطالب
فوقيف، تالعوامؿ التي ترجع لممعمـ: أىميا: تركيز المعمميف عمى الطالب الم  -

ضعؼ شخصية بعض المعمميف وعدـ قدرتيـ  وعدـ إتاحة فرص المشاركة لمجميع،
بعض المعمميف بالطالب الذيف يعانوف مف مشكالت  اىتماـعمى ضبط الصؼ، قمة 

 ؛دراسية، قسوة بعض المعمميف في التعامؿ مع الطالب
: كثرة المقررات أىمياالعوامؿ التي ترجع إلى المقررات الدراسية: نذكر   -

كثافة المقررات الدراسية وازدحاميا بالتفاصيؿ الدراسية في الصؼ األوؿ الثانوي، 
والمعمومات، االختالؼ الكبير بيف مقررات المرحمة المتوسطة ومقررات الصؼ 

 ؛وي، صعوبة بعض المقررات الدراسيةاألوؿ الثان
العوامؿ التي ترجع إلى االمتحانات: مف أىميا: صعوبة أسئمة االمتحانات  -

، كثرة أياـ االمتحاف االمتحافـ بالحرماف مف وتشدد بعض المالحظيف وكثرة تيديدى
 ؛يسبب الممؿ لمطالب، إجراء امتحاف أكثر مف مادة في اليـو الواحد

: عدـ توفر الجو أىمياالعوامؿ التي ترجع إلى اإلرشاد الطالبي: يمكف ذكر   -
النفسي واالجتماعي المريح داخؿ المدرسة، قمة اىتماـ المرشد الطالبي بالمشكالت 

عاني منيا الطالب، قمة متابعة المرشد الطالبي لمطالب المقصريف في التي ي
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اختياراتيـ الشيرية، قمة البرامج اإلرشادية التي تساعد الطالب عمى التكيؼ مع 
 .البيئة المدرسية

تطرقت الدراسة إلى عوامؿ رسوب التالميذ مف الصؼ األوؿ ثانوي  تعقيب وتوظيف:
أىميا العوامؿ  مع دراستنا في تحديد ىذه العوامؿفي المدارس الحكومية فيي تشترؾ 

التي ترجع إلى اإلرشاد الطالبي والتي نحف بصدد التحقؽ منيا في دراستنا ىذه وكذا 
البحث عف حموؿ المستشار في الحد مف ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة التعميـ 

 الثانوي بالخصوص.

رار دراستنا التي شممت كؿ حددت عينة طالب الصؼ األوؿ ثانوي عمى غ       
 مستويات مرحمة التعميـ الثانوي الثالث األولى، الثانية والثالثة ثانوي.

التي أجريت في بغداد تحت عنواف:  محمد الصالح السمائري دراسة الدراسة الرابعة:
ء مف وجية نظر الطمبة "أسباب رسوب طمبة الصؼ الثاني متوسط في مادة األحيا

نقال عف: بعزيز ىاجر، دراسة قياسية لمعوامؿ المؤدية لرسوب الطمبة في  .والمدرسيف"
الجامعة، مذكرة مكممة لنيؿ متطمبات شيادة الماستر في العمـو االقتصادية، تخصص 

 .2017اقتصاد كمي، جامعة العربي بف مييدي، أـ البواقي، 

والمفتوح  مدرسة واستخداـ الباحث االستبياف المغمؽ 60 ػقدرت عينة المدارس ب
فقرة موجو لممدرسيف والمدرسات الذيف  13بالطمبة و صفقرة خا 12كأداة بحث شممت 

يقوموف بتدريس مادة األحياء لبياف الرأي في مصداقية معظـ الفقرات التي وجيت 
ؿ الثبات لدى مطالبة كعينة استطالعية توصؿ معا 37طالب و 35وطبقت عمى 

توفرت خاصية الصدؽ والثبات لألداة، % لدى اإلناث وبذلؾ 77% و74الذكور 
السبب المؤدي إلى رسوب الطمبة ىو ضعؼ دافعيتيـ نحو : وأظيرت النتائج اآلتي

، قمة استخداـ وتوفر الوسائؿ التعميمية والمواـز الدراسيةالدراسة وصعوبة المادة 
 .رىاة وغيسالمخبرية، كثرة عدد الطمبة داخؿ الصؼ، وعدـ توفر البيئة المناسبة لمدرا
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تشارؾ مع دراستنا تالباحث عمى عينة مف عدة مدارس مما  اعتمد تعقيب وتوظيف:
الحالية في تحديد عينة البحث في كؿ الثانويات المتواجدة عمى مستوى والية برج 

 بوعريريج.

تطرقت ىذه الدراسة إلى أسباب رسوب طمبة الصؼ الثاني متوسط في مادة 
والمدرسيف مما تختمؼ مع دراستنا التي تطرقت إلى األحياء مف وجية نظر الطمبة 

رسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي وتشمؿ دراسة التمميذ لكؿ المواد التي أدت 
 إلى رسوبو في ىذه المرحمة.

 الدراسات األجنبية:-6-3

 (Fonseca et Conboy) نبيأجرتها كل من فونسيكا وكو  دراسة الدراسة األولى:
 .2014نقال عف: مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات،  .2006

العوامؿ المؤثرة عمى رسوب طمبة المدارس الثانوية في  ىتيدؼ إلى التعرؼ عم
طالب وطالبة مف  346نظر الطمبة، تكونت عينة البحث مف  ةالمواد العممية مف وجي

مدارس جنوب البرتغاؿ، استخدمت االستبانة لتحقيؽ  8والصؼ العاشر في  طمبة
أىدافيا، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أىـ أسباب رسوب الطمبة في المواد العممية ىو 

، ثـ اإلعداد السابؽ لممتعمـ، صعوبة المحتوى األكاد قمة جودة تدريس  ومي تمييالعمـو
ة ومدى تعاونيا مع أولياء األمور وأخيرا ادية لممدرسة، تنظيـ المدرسمالظروؼ ال

تضارب المصالح الخارجية وعدـ وجود فروؽ في التحصيؿ العممي عمى أساس 
التعميـ الثانوي ال يعدىـ لمحياة في  أف% مف الطمبة يعتقدوف 1,35الجنس، كما أف 

 .المجتمع العممي التكنولوجي

سيكا وكونبي في معرفة اتفقت الدراسة التي أجرتيا كؿ مف فون :تعقيب وتوظيف
العوامؿ المؤثرة عمى رسوب طمبة المدارس الثانوية في المواد العممية مع دراستنا كونيا 

مواد معينة أدت إلى رسوب التالميذ  خصت ,طبقت عمى طمبة مف المرحمة الثانوية
وىي المواد العممية مف وجية نظر الطمبة وىنا تختمؼ مع دراستنا التي تشمؿ كؿ 

 .لمدرسية التي تمقاىا التمميذ دوف تحيز بصفة عامةالمواد ا
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تحت عنواف: "دور المرشديف التربوييف في  1999 نجانو شيرل دراسة :الدراسة الثانية
ىشاـ، دور مستشار التوجيو  نقال عف: جفاؿالثانوية مف منظور الطمبة".  المدارس

واإلرشاد المدرسي والميني في الحد مف العنؼ المدرسي مرحمة التعميـ الثانوي، مذكرة 
مكممة لنيؿ شيادة الماستر عمـ النفس المدرسي، جامعة محمد البشير اإلبراىيمي، 

2019. 

 المدارستيدؼ الدراسة إلى بناء مقياس لتحديد دور المرشديف التربوييف في 
الثانوية مف وجية نظر الطمبة عمى ضوء تعميمات جمعية المرشديف التربوييف 
األمريكييف وتوجييات قسـ التربية بجامعة ىاواي والتي بمغت عينة الدراسة المطبؽ 

طالب وطالبة مف كمية التربية بجامعة ىاواي، فقد توصؿ الباحث  31عمييا المقياس 
 :وىي كاآلتيإلى بناء مقياس مكوف مف أربعة أبعاد 

 ؛واإلرشاد المباشر تنسيؽوال االستشارةخدمات  -
 ؛الخدمات النفسية -
 ؛خدمات التوجيو واإلشراؼ -
 .خدمات اإلرشاد الميني -

الطمبة في متغيرات المستوى الدراسي األصؿ  استجاباتوتحميؿ التبايف بيف 
والتراكمي، وعدد مرات زيادة الطالب لممرشد خالؿ العاـ الدراسي  العرضي والمعدؿ

باإلضافة لمجنس، وتبيف مف خالؿ الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى كؿ 
المتغيرات ما عدى المستوى الدراسي وكذا بالنسبة لتصور الطمبة لمدور المثالي لممرشد 

 .والدور الفعمي الذي يقـو بو

المرشد  بيا قـويمعرفة األدوار التي  فيالباحثة ت الدراسة ساعد :تعقيب وتوظيف
التربوي لكنيا حصرت معرفة ىذا الدور مف وجية نظر التالميذ عكس ما تطرقت إليو 

شممت ىذه و  ،مف وجية نظر مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي ة الحاليةدراسال
 ار التوجيو فقط.مستشخصت  الدراسة كؿ المرشديف التربوييف عكس دراستنا
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عف طريؽ  إيزابيل دوبميالتي أجريت عمى  منظمة اليونسكودراسة  :الدراسة الثالثة
 .إلى كؿ الدوؿ األعضاء في المنظمة لموصوؿ إلى نتائج تذكر الحقا استمارةبعث 

نقال عف: جياد العايبي، ىند بيكي، الظروؼ االجتماعية لألسرة وعالقتيا بالرسوب 
المدرسي، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر في عمـ اجتماع التربية، جامعة الشييد 

 .2016حمو لخضر، الوادي، 

لمنسؽ التربوي، قد بيف أىمية المشكمة  االقتصاديإف التطور التربوي والتحميؿ 
ترى  .المتكررة، حيث درست ىذه الدراسة مف طرؼ عمماء االجتماع وعمماء النفس

  :الباحثة أف التكرار مفروض مف قبؿ اإلدارة المدرسية عمى التمميذ وحددتيا في اآلتي

 ؛مصاريؼ اإلدارة المدرسية -
 ؛مصاريؼ لباس التمميذ الخاصة -
 ؛مصاريؼ النقؿ بيف المدرسة والمنزؿ -
 ؛حجـ المنزؿ -
 ؛سوء التغذية وتعرض التالميذ إلى المرض وضعؼ في الصحة الجسمية -
 ؛بالنسبة لألسرةالتعميـ  -
 ؛ىجرة األسرة والتنقؿ مف مكاف آلخر مف أجؿ كسب لقمة العيش -
 .المغة المتعددة ليست لغة المدرسة كمغة الشارع والبيت -

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في عدة  من الدراسات السابقة: االستفادةأوجه 
 :اآلتيةطو وذلؾ مف خالؿ النقاط بفيـ الموضوع وض أىمياأمور 

  ؛(تحديد اإلطار النظري لمدراسة )جمع المعمومات النظرية حوؿ الموضوع -
اإلطالع عمى دور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في الحد مف ظواىر  -

 ؛عدة منيا العنؼ المدرسي
ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة التعميـ وطرؽ الحد مف اإلطالع عمى مسببات  -

 ؛الثانوي
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احثة عمى خبرة مف خالؿ اإلطالع عمى نتائج ىذه الدراسات مما ساعد البكسب ال -
 ؛إعداد مذكراتيا الحالية

توفير الجيد والوقت بتزويد الباحثة بعناويف الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع  -
 .الدراسة

 النظرية: ةالمقارب -7
 ائية الوظيفية: نالنظرية الب -7-1

وقد  20وبداية القرف  19ظيرت النظرية البنيوية الوظيفية في نياية القرف 
وية يوجيت لكؿ مف النظرية البنالتي جاءت كرد فعؿ لممعوقات واالنتقادات والمشاكؿ 

ىاتيف  ماؿ التي بدأت بياولقد جاءت لتكمؿ األع حدا،والنظرية الوظيفية كؿ عمى 
النظريتيف فالنظرية البنيوية الوظيفية تعترؼ بأف كؿ مجتمع أو مؤسسة بناء والبناء 

 يتحمؿ إلى أجزاء وعناصر تكوينية لكؿ عنصر وظيفة تساعد عمى ديمومة المجتمع.

ربرت سبنسر ه- ولقد استفاد عمماء االجتماع البنيويوف الوظيفيوف منيـ
مف األفكار  -ايت ميمزر ري كيرث وسي و بارسونز، روبرت ميرثون، هان الكوتتو 

البناء  عند دراستو لمكائف الحيواني مف حيث دارونالبايموجية العضوية التي جاء بيا 
كامؿ بيف الجانبيف البنائي تالوظيفة والتطور وذلؾ أف المجتمع بناء ووظيفة وىناؾ 

في كتابو "النسؽ االجتماعي": "ال بناء دوف وظائؼ  والوظيفي ويقوؿ بارسونز
اجتماعية وال وظائؼ بدوف بناء اجتماعي. وىذا يدؿ عمى وجود عالقة تفاعؿ وتكامؿ 
بيف البناء والوظيفة. فالمؤسسة أو النسؽ الفرعي لو بناء يتحمؿ إلى عناصر بنيوية 

ضيا البعض، ذلؾ أف يطمؽ عمييا األدوار ولكؿ دور ووظيفة وىذه الوظائؼ مكممة بع
 البنى والوظائؼ.التكامؿ يكوف بيف 

جماعة ميما كاف غرضيا وحجميا مف أجزاء  المجتمع أيا كاف مؤسسة أوف
ووحدات مختمفة عف بعضيا البعض رغـ اختالفيا إال أنيا مترابطة ويمكف القوؿ مف 

مجموعة خالؿ الطرح في طبيعة المؤسسات التربوية كأنساؽ اجتماعية كمية تتكوف مف 
مف وحدات متمايزة ومتكاممة تعمؿ معا لتحقيؽ أىدافيا التربوية في المجتمع لضماف 
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بقاءه فالوظيفة تعني الدور الذي يقدمو الجزء مف أجؿ النسؽ االجتماعي ككؿ وىذا ما 
ينطبؽ عمى موضوعنا المتعمؽ بدور مستشار التوجيو الذي يعتبر أحد األجزاء 

 .حقيؽ التكامؿ بيف األجزاء لتحقيؽ التوازفاألساسية لتطوير المجتمع وت

ابعة مف طبيعة الجزء وىي نكؿ جزء مف األجزاء المؤسسة أو النسؽ لو وظائؼ 
بالنسبة مختمفة باختالؼ األجزاء لكنيا متكاممة فيما بينيا تكامال واضحا كما ىو الحاؿ 

وظيفة تكمؿ  كؿ ولكف ,وظيفة مستشار التوجيو فيي تختمؼ عف وظيفة الطالبل
األخرى، فمستشار التوجيو ال يمكف أداء وظائفو التربوية دوف أف يكوف ىناؾ طمبة، 
كما أف الطالب ال يستطيع معرفة رغباتو وتحديد متطمباتو وميوالتو المينية والمعارؼ 

مستشار لمتوجيو واإلرشاد المدرسي  ؾرسي دوف أف يكوف ىنادالمتعمقة بالتوجيو الم
ؿ فاعإف االختالؼ والتفاضؿ في المراكز ىو شيء وظيفي لمتماسؾ والتوالميني، لذا ف

الوظائؼ التي تؤدييا الجماعة أو المؤسسة أو فة التربوية.ساالجتماعي في المؤس
ع حاجات األفراد المنتميف أو حاجات المؤسسات األخرى وىذا ما بالمجتمع إنما تش

مى مستوى قطاع تدخمو في ينطبؽ عمى المياـ التي يقـو بيا مستشار التوجيو ع
مؤسسة إقامتو المينية أو مؤسسات أخرى تابعة لو بحاجة إلى إشباع الحاجات 
األساسية مف إعالـ وتوجيو ومتابعة تربوية ونفسية وكذا تقييـ النتائج المدرسية والقياـ 
بدراسات في إيجاد حموؿ لظواىر معينة بالمؤسسة أو الحد مف انتشارىا وىذا ما ينطبؽ 

 موضوع دراستنا. عمى

ريقو ط النظرية البنيوية الوظيفية اتصاؿ أو عالقات إنسانية تمرر عفتعتقد  كما
المعمومات مف المراكز العميا القيادية إلى المراكز القاعدية أو العكس مف المركز 
األخير إلى المراكز القيادية عمى سبيؿ المثاؿ التقارير المختمفة التي يعدىا مستشار 
التوجيو مف معمومات ونتائج وغيرىا التي يرفعيا إلى مدير مركز التوجيو المدرسي 

نظامي سمطة اإلداري وكذا أف لى الييئات العميا حسب السمـ والميني وىو بدوره إ
ومنزلة فنظاـ السمطة في المجتمع أو المؤسسة ىو الذي يتخذ القرارات ويصدر األوامر 
إلى األدوار الوسطية أو القاعدية لمتنفيذ، أما نظاـ المنزلة فيو النظاـ الذي يقضي منح 
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دىـ واآلخريف مف زمالئيـ إلى العمؿ الذي االمتيازات والمكافآت لمعامميف الجيديف لش
 لديمومة فاعمية المؤسسة. يمارسونو، فالموازنة بيف نظامي السمطة والمنزلة ضروري

 نظرية الدور:  -7-2

التي  نظرية الدورارتأينا تدعيـ دراستنا بنظرية أخرى تدعـ موضوعنا أال وىي 
عمـ االجتماع تعتقد أف ىي مف النظريات الحديثة في و في مطمع القرف العشريف ظيرت 

أسموب الفرد وعالقاتو االجتماعية إنما تعتمد عمى الدور أو األدوار االجتماعية التي 
ميا الفرد في المجتمع وذلؾ أف الدور االجتماعي ينطوي عمى واجبات وحقوؽ غيش

مو، أما حقوقو فتحددىا الواجبات غاجتماعية، فواجبات الفرد يحددىا الدور الذي يش
 (159، ص 2015)د/ إحساف محمد الحسف،  .التي ينجزىا في المجتمع والمياـ

ؿ عدة أدوار تقع في مؤسسات غؿ دورا اجتماعيا واحدا بؿ يشغفالفرد ال يش  
مختمفة، أو أف األدوار في المؤسسة الواحدة ال تكوف متساوية بؿ مختمفة، فيناؾ أدوار 

لوحدة البنائية لممؤسسة والمؤسسة ىي قيادية وأدوار وسطية وأدوار قاعدية، والدور يعد ا
فالدور ىو حمقة الوصؿ  .ماكس فيبرأىـ روادىا  .الوحدة البنائية لمتركيب االجتماعي

بيف الشخصية والبناء االجتماعي قبؿ القياـ بالمقارنة لموضوع البحث تـ تفكيؾ 
المتغيرات إلى أبعاد وبناءا عمى ما سبؽ فإف موضوعنا عالقة مستشار التوجيو 
واإلرشاد المدرسي والميني في الحد مف ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة التعميـ 

ربوي، ىذا ما ظير في مؤشرات البعد األكاديمي التي تتعمؽ بالمحيط الثانوي ذا بعد ت
المدرسي أال وىو ثانويات والية برج بوعريريج وكذا الفاعميف التربوييف مف بينيـ 
مستشار التوجيو الذي لو عالقة بشكؿ أو بآخر في رسوب التالميذ وانتشار ىذه 

جود خمؿ في األدوار الممنوحة كما الظاىرة في مرحمة التعميـ الثانوي وىذا ما يؤكد و 
قاؿ فيبر أف ىناؾ عالقة وطيدة بيف وجود األفراد وسموكيـ ويمكف توقع سموؾ الفرد 

ولمحد مف انتشار ىذه الظاىرة يجب ,مف خالؿ معرفة دوره داخؿ المؤسسة وخارجيا 
 أف تكوف أدوار كؿ الفاعميف بالمؤسسات التربوية متكاممة تؤدي مياميا بصورة جيدة
غير متناقضة وىذا ما أكد عميو فيبر ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ تكامؿ عمؿ مستشار 
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التوجيو مع األساتذة المدرسيف ومع التالميذ محور العممية التعميمية مف خالؿ مختمؼ 
 .العمميات واألدوار التي يمارسيا

 



 
 الفصل الثاني

مستشار التىجيه واإلرشاد المدرسي والمهني، 

 األدوار، المهام والممارسات

 

 تمهيد      

 أهداف التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -1
 تطور اإلرشاد المدرسي في الجزائر -2
 الميثاق األخالقي للتوجيه واإلرشاد -3
 مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -4
أدوات وتقنيات عمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي  -5

 والمهني
واإلرشاد المدرسي الصعوبات التي تواجه مستشار التوجيه  -6

 والمهني
 خالصة     
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 تمهيد:

إن تنمية المجتمع تكون عن طريق تقوية وتمكين األفراد من ميارات وعموم 
ومعارف وخبرات، وبما أن التربية ىي أداة لتطوير المجتمع الذي يعيش فيو األفراد فقد 

السياسية عمى تغيير سياستيا التربوية بيدف تمبية حاجيات المتعمم عممت كل األنظمة 
والنفسية، وذلك من خبلل تقديم برامج عدة أىميا برنامج التوجيو االجتماعية، التربوية 

واإلرشاد المدرسي الذي ييدف إلى مساعدة المتعمم عمى إشباع حاجاتو وتكيفو مع 
المحيط المدرسي وتوجييو نحو التخصص المناسب لرغباتو والمينة المستقبمية لو بذلك 

اإلرشاد المدرسي والميني أال سوف نتطرق إلى أىم عنصر فعال في عممية التوجيو و 
وىو مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني الذي يعتبر المختص النفسي المدرسي 
الذي يقوم بتقديم خدمات اإلرشاد والتوجيو لمتبلميذ داخل المدرسة وتزويدىم بمعمومات 

 وتوجييم في مختمف مراحل الدراسة.
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 والمهني:أهداف التوجيه واإلرشاد المدرسي -1

يسعى التوجيو المدرسي والميني بصفتو أحد أىم العمميات التربوية إلى تحقيق 
جممة من األىداف التربوية النفسية، االقتصادية واالجتماعية وسنتطرق ليا بنوع من 

 التفاصيل كاآلتي:

  األهداف التربوية: -1-1

موافقا لقدراتو في إطار الخدمات  امناسب اييدف التوجيو إلى تكوين الفرد تكوين
التربوية التي يقدميا، إذ أصبح المعنى الحقيقي لمتوجيو المدرسي والميني حاليا ىو 
إعانة التمميذ عمى بناء مشروعو الشخصي المستقبمي الدراسي والميني وبالتالي دفعو 

و واالستفادة منيا إلى نوع من التربية الفكرية والعممية المناسبة لو ليتمكن من إبراز قدرات
 في إطار تكوين صحيح.

عداد الفرد ليكون عنصرا فعاال في  كما يساىم التوجيو تربويا في تنمية وا 
مجتمعو، فبدون توجيو سميم ودقيق يكون اإلعداد التربوي لؤلفراد غير منظم وغير فعال 

 (21، ص 2017ألنو ال يحقق الغاية التربوية اليادفة. )لعسال كحمة، مراح نادية، 

 األهداف النفسية:  -1-2

لمجانب النفسي في التوجيو أىمية كبرى ال يمكن إغفاليا، إذ تعتبر نقطة البداية 
الميول،  افي التوجيو المدرسي ىي معرفة حاجات التبلميذ وميوليم ومدى إشباع ىذ

فإذا وجو التمميذ توجييا يراعي الجانب النفسي من ميول ورغبات سينعكس ذلك إيجابا 
عمى تحصيمو الدراسي وذلك بشعور التمميذ بالراحة النفسية اتجاه ما يقوم بو مما يولد 
الثقة بالنفس واالعتزاز بيا، أما إذا وجو التمميذ إلى شعبة ال يرغب فييا وليس لديو ميل 

 فقد ينعكس ذلك سمبا عمى تحصيمو الدراسي ومستقبمو بصفة عامة.إلييا 
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وييدف التوجيو إلى تحرير الفرد من مخاوفو ومن قمقو النفسي ومن اإلحباط 
والفشل والكتب واالكتئاب والحزن ومن العصاب ومن الذىان ومن األمراض النفسية 

لتوجيو يساعد الفرد عمى التي قد يتعرض ليا بسبب تعاممو مع بيئتو التي يعيش فييا، وا
لى  زالة تمك األسباب وا  حل مشكبلتو وذلك بالتعرف عمى أسبابيا وطرق الوقاية منيا وا 

 (28، ص 2018)زينب سعيدي،  .السيطرة عمييا إذا حدثت مستقببل

 األهداف التعميمية:  -1-3

تعتبر العممية التعميمية في أمس الحاجة إلى خدمات التوجيو وذلك لوجود عدة 
نيا الفروق الفردية بين التبلميذ، اختبلف المناىج وازدياد عدد التبلميذ وتزايد عوامل م

اإلذاعة، التمفزيون، ، المشكبلت االجتماعية، وانتشار وسائل التربية الموازية )السينما
( الجو المناسب داخل المدرسة والتشجيع عمى إلخوسائل التواصل االجتماعي...
لمعمم والتمميذ أين يضمن الحقوق والواجبات التي تمكن االحترام المتبادل خاصة بين ا
 من النجاح واالبتعاد عن الفشل.

 ولتحسين العممية التربوية يوجو االىتمام إلى ما يمي:

 ؛إثارة الدافعية وتشجيع الرغبة في التحصيل واستخدام الثواب والتعزيز -
يم ومساعدتيم أىمية التعرف عمى الفروق الفردية لمتبلميذ خاصة المتفوقين من -

 ؛عمى النمو التربوي في ضوء قدراتيم
إعطاء كم مناسب من المعمومات األكاديمية، المينية واالجتماعية التي تفيد في  -

 ؛معرفة التمميذ لذاتو
 تعميم التبلميذ ميارات المذاكرة والتحصيل السميم بأفضل الطرق الممكنة من -

 أجل تحقيق أكبر درجة من النجاح؛
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زينب سعيدي، ) ؛عمى التكيف مع نفسو وأسرتو ورفاقو ومجمعو مساعدة التمميذ -
 (29، ص 2018

وضع خطة تربوية لمكشف عن قدرات التبلميذ وحاجتيم والتوصل إلى  -
محمد بن يحى زكرياء،  /حناش فضيمة، د /)د ؛المشكبلت التي تعترض نموىم

 (52، ص 2011
 ؛ممساعدة المتعممين عمى التبصر في قدراتيم وفيم إمكانيتي -
 ؛تزويد المتعممين بالمعمومات المتعمقة بالخدمات التي تقدميا البيئة المدرسية -
 ؛تكييف طرق التعميم ومحتواىا وتعديميا لخدمة التمميذ -
مساعدة التبلميذ عمى االختيار السديد لنوع الشعب والمين التي تتناسب  -

مكاني  ؛تيماوا 
 .والمينية لمتبلميذ بعد تخرجيمية إشعارىم بالمشكبلت المرتبطة بالحياة التعميم -

 األهداف االقتصادية:  -1-4

يقول محمد لبيب النجيجي: إن التربية والتعميم ىو مفتاح الرفاىية والرخاء 
القومي وال يوجد استثمار آخر لو عائد أكبر من االستثمار في المواد البشرية والتي 

التوجيو يساىم في (. إذا أن 78، ص 2013تعتبر التعميم كمكنون لو )زىرة مزرقط، 
فالتوجيو وسيمة أساسية  ،مساعدة التمميذ عمى فيم بيئتو المادية لمنيوض بالمجتمع

 .المجتمع لتحقيق التنمية االقتصادية وتطوير

وييدف نظام التوجيو المدرسي إلى إلحاق كل طالب بنوع الدراسة التي يخدم 
صبلحية التوجيو المدرسي المجتمع من الجانب االقتصادي عمى وجو الخصوص، ألن 

ترتبط ارتباطا وثيقا بالتوجيو االقتصادي الذي تسير وفقو الببلد. )لعسال كحمة، مراح 
 (22ص  ،2017نادية، 
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 األهداف االجتماعية:  -1-5

ييدف التوجيو المدرسي إلى تكوين أفراد قادرين عمى إيجاد نوع من التطور 
توجيو المنظم المبني عمى قواعد االجتماعي وىذا ال يتأتى إال بانتياج نوع من ال

مدروسة وعممية في إطار العممية التربوية. فمممجتمع جممة من المطالب يجب عمى 
 الدولة تحقيقيا.

كما يجب ربط ىذا المجتمع بالتطورات الحاصمة في المجتمعات األخرى، وال 
في شتى يمكن أن يتم ذلك إال بإتباع سياسة تربوية مبنية عمى استغبلل قدرات الفرد 

ذا الحظنا ىذه األىداف نجدىا كميا تخدم الفرد في مستوياتو الثبلث  المجاالت. وا 
 المعرفي الوجداني والسموكي.

 تطور التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في الجزائر: -2

عرفت المنظومة التربوية في الجزائر عدة إصبلحات تغيرت الوزارة المشرفة 
اعتبار أن التوجيو جزء من ىذا القطاع فإنو شيد ىو عمى قطاع التربية والتعميم، وب

اآلخر تحوالت اختمفت معطياتيا وآلياتيا من مرحمة إلى أخرى وما يمكن قولو أن في 
اإلرشاد دائما توجد مراكز لمتوجيو المدرسي  فيالجزائر ال يوجد مراكز متخصصة 

 سي.والميني تقدم خدمات لمتوجيو عمى النمط المورث عن النظام الفرن

 :وقد مر اإلرشاد المدرسي بعدة مراحل منيا

  ما قبل االستقالل: فترة -2-1

حيث كانت في ىذه الفترة السيطرة االستعمارية كاممة ومحكمة عمى كل 
القطاعات في الجزائر، فقد برزت لموجود أول حركة توجييية تحت اسم حركة التوجيو 

كانت وسائل التوجيو ، حيث 1938فيفري  22الميني وىذا ما نص عميو مرسوم 
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، ص 2017المعتمدة آنذاك مقتصرة عمى أبناء المعمرين الفرنسيين. )زيرق سعاد، 
 (، واألولوية كانت لؤلجانب دون الجزائريين سواء في التعميم أو العمل.65

لم يكن ىناك إال مستشارا واحدا، ثم ارتفع عددىم ليصل إلى  1947وفي عام 
 (65ائريين. )نفس المرجع، ص مستشارا من بينيم اثنين جز  50

 فترة بعد االستقالل:-2-2

تميزت ىذه المرحمة بقمة عدد المستشارين وذلك  (:1965-1962المرحمة األولى )
مستشارا  40تم توظيف  1962بسبب مغادرة المستشارين األجانب الجزائر، وفي سنة 

ي كل من: منيم خمسة جزائري األصل موزعين عمى ستة مراكز لمتوجيو المدرسي ف
الجزائر، وىران، عنابة، قسنطينة، سطيف ومستغانم. بعد ىذه الفترة استمر مركزان في 
العمل ىما مركز التوجيو المدرسي لواليتي الجزائر العاصمة وعنابة يعمبلن بأربعة 

 مستشارين منيم ثبلث جزائريين.

من تم إنشاء المديرية الفرعية لمتوجيو والتخطيط المدرسي  1963وفي عام 
 5طرف وزارة التربية وىذا لمنقص الكبير في المختصين، حيث تم تكوين عمى إثرىا 

 .1964توظيفيم من طرف مصالح التوجيو سنة و  مستشارين في المغرب

وفي نفس السنة استحدث معيد عمم النفس التطبيقي خمفا لمعيد عمم النفس 
مستشارين في التوجيو وكانت ميمة المعيد تكوين  1945التقني المحدث سنة 

حيث قررت  ،(149، ص 2018بن سعيد عبد القادر،  /)أ وأخصائيين في عمم النفس
الوزارة تكوين دفعة أولى في الجزائر عمى مستوى معيد عمم النفس والتوجيو المدرسي، 
إذ كانت شروط االلتحاق بالمسابقة عمى ثبلث مراحل: امتحان كتابي وآخر شفيي 

 ثة مع مختصين في عمم النفس وتكون مدة التكوين سنتين.باإلضافة إلى محاد
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لمراكز التي أغمقت بعد تم خبلليا إعادة فتح ا (:1974-1965المرحمة الثانية )
وكذا فتح ثبلث مراكز  1966شارين الخمسة المكونين في المغرب سنة ستتعيين الم

سعيدة لتتخرج جديدة لمتوجيو المدرسي والميني في كل من واليتي قسنطينة، سطيف و 
( مستشارين لمتوجيو المدرسي والميني 10مكونة من عشر ) 1966أول دفعة سنة 

، أحدث أول دبموم 1966أوت  5المؤرخ في  241-66بموجب المرسوم الوزاري رقم 
جزائري في التوجيو المدرسي والميني ىو دبموم الدولة لمستشاري التوجيو المدرسي 

 (149ص المرجع السابق، نفس والميني. )

المتعمق بتنظيم اإلدارة  85-67جاء المرسوم الوزاري رقم  1967في عام 
ت بمقتضاه المديرية الفرعية لمتوجيو والتوثيق ئالمركزية لوزارة التربية الوطنية وأنش

. أما بالنسبة لمميام 1968المدرسي، وقد نظم أول ممتقى حول التوجيو المدرسي عام 
جدىا ترتكز فقط عمى التقويم المدرسي والتكفل باالختبارات المسندة ليؤالء المستشارين ن

الجماعية لمسنة التاسعة أساسي والقيام بعممية اإلعبلم، ومن نقائص التوجيو في ىذه 
فكانت قدراتو  تواواستعدادالمرحمة عدم متابعة التمميذ والتعرف المحدود عمى إمكانياتو 

 .ذات معيار كمي )أي ما يحصل عميو التمميذ من نتائج(

وما يميز ىذه المرحمة ىو البعد التربوي في عبلقة مستشار التوجيو بالتمميذ 
وعدم التغطية الكافية لممستشارين بالنظر إلى حجم الجميور المدرسي. )المرجع 

 (149السابق، ص 

ىذه المرحمة باالنتقال التوجيو من  تميزت (:1991-1974حمة الثالثة )ر الم
مجال الفحوص الفردية إلى اإلعبلم الجماعي والتوجيو الكمي، ومن أىم األحداث 

 33تنصيب المدرسة األساسية، حيث حددت األمرية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 
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ذ متبلميالمتضمنة تنظيم التربية والتكوين وفقا لمقدرات الفردية ل 1976أفريل  16بتاريخ 
 (150، ص 2018بن سعيد عبد القادر، / ومتطمبات التخطيط التربوي. )أ

تكمفت مصالح التوجيو بوضع برامج متعمقة باالمتحانات  1980وفي عام 
والمسابقات المدرسية والمينية تراعي فييا قدرات واستعدادات التبلميذ وقد كمف مكتب 

 التوجيو بمجموعة من الميام أىميا:

 اإلعبلم الضروري؛تأمين  -
 دراسة توجيو التبلميذ مع مراعاة استعداداتيم ومتطمبات التنمية؛ -
 تنظيم اختبارات ذات طابع نفسي تربوي؛ -
 إجراء دراسات في عالم المسابقات واالمتحانات. -

وقد أصبح معيد عمم النفس التطبيقي دائرة تابعة لعمم النفس وعموم التربية 
اج الطمبة الراغبين في التكوين في التوجيو المدرسي أين تم إدم 1985بالجزائر سنة 

والحصول عمى شيادة الميسانس وأصبحت ميمة مستشار التوجيو محددة في القيام 
باإلعبلم في شكل حصص يوزع من خبلليا مستندات ممصقات إعبلمية تتضمن 

ة يتناول المسارات الدراسية والمينية لمتمميذ، وتكون عممية اإلعبلم بصفة جماعية وفردي
من خبلليا إجراءات القبول والتوجيو من األساسي إلى الثانوي وتوزيع التخصصات 

 واآلفاق الجامعية، التكوين الميني وعالم الشغل.

بقي التوزيع اآللي لمتبلميذ في ىذه الفترة وفقا لممعدل المحصل عميو خبلل 
من تبلميذ السنة التاسعة  %50السنة الدراسية واالنتقال إلى الثانوية بالقبول التمقائي 

ترتيبيم، ويكون قرار مجمس القبول بناء عمى مجالس لأساسي من كل إكمالية وفقا 
التبلميذ ومؤىبلتيم، واعتماد المعدل السنوي لمتمميذ  قدرات التوجيو المسبق دون مراعاة

 دون اعتماد نتائج شيادة التعميم األساسي التي تعكس المستوى الحقيقي لمتمميذ.
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بقى التوجيو عقيما لعدم األخذ بالحسبان شيادة التعميم األساسي ألنيا تعكس وي
المستوى الحقيقي لمتمميذ وقدراتو الفعمية ومع ذلك لم تكون امتحانا رسميا يؤخذ بو في 
مجال القبول مما أدى ببعض المؤسسات إلى تضخيم النقاط مما يؤثر سمبا عمى 

 مصداقيتو.

أىم ما يميز ىذه المرحمة تعديبلت خاصة  (:2115-1991المرحمة الرابعة )
عمى عممية االنتقال إلى مرحمة التعميم الثانوي، حيث تم استحداث الجذوع المشتركة في 

ماي  4المؤرخ في  37/124/91السنة األولى ثانوي حسب المنشور الوزاري رقم 
 أين تم إدماج مستشاري التوجيو المدرسي 1992-1991لمموسم الدراسي  1991

وتعيينيم بالثانويات ألول مرة مع تحديد الميام التي يقومون بيا، وىذا أيضا حسب 
الذي يحدد ميام المستشارين  1991نوفمبر  13المؤرخ في  827القرار الوزاري رقم 

في التوجيو المدرسي والميني ونشاطاتيم في المؤسسات  ينوالمستشارين الرئيسي
 التعميمية.

مح التربوي لمتبلميذ المرشحين لبلنتقال إلى السنة كما تم أيضا اعتماد المم
ومن بين  1992أفريل  08المؤرخ في  101الثانية ثانوي حسب المنشور الوزاري رقم: 

التعديبلت أيضا إعادة النظر في مفيوم التوجيو وأساليبو والتكفل ومتابعتو لتحسين 
 مستواه.

إعادة ىيكمة التعميم تميزت ىذه المرحمة ب (:2117-2115المرحمة الخامسة )
دخال تعديبلت  في عممية التوجيو إذ يوجو التمميذ حسب نتائجو ومممحو الثانوي وا 

البيداغوجي ورغبتو إلى الجذعين المشتركين ىما الجذع المشترك آداب والجذع 
 41/6.0.0/05المشترك عموم وتكنولوجيا وىذا ما جاء بو المنشور الوزاري رقم 

المتعمق بإجراءات التوجيو إلى الجذوع المشتركة لمسنة  2005مارس  27المؤرخ في 
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األولى من التعميم الثانوي العام والتكنولوجي الذي يحدد في النقطة الثانية الخاصة 
بإجراء عممية التوجيو: بأنو يعتمد في توجيو التبلميذ إلى الجذوع المشتركة لمسنة األولى 

 توفيق بين:من التعميم الثانوي العام والتكنولوجي بال

 المممح التربوي لمتمميذ )نتائج مجموعات التوجيو(؛ -
 رغبات التمميذ؛ -
 مبلحظات األساتذة؛ -
 مبلحظات مستشار التوجيو المدرسي والميني؛ -
 المستمزمات البيداغوجية لمجذوع المشتركة. -

األوائل من ضمن التبلميذ الحاصمين عمى شيادة التعميم  %10ويتم توجيو 
 األساسي حسب رغباتيم األولى وذلك عمى مستوى كل مقاطعة االستقبال.

أما بالنسبة لباقي التبلميذ المقبولين في السنة األولى من التعميم الثانوي العام 
بقدر –تمبية والتكنولوجي فإنو يتم توجيييم وفق ترتيبيم في مجموعات التوجيو مع 

 (3، ص 41/2005المنشور الوزاري رقم رغبتيم األولى. ) -اإلمكان

ومن أىم ما يميز ىذه المرحمة أيضا استكمال عممية توجيو تبلميذ السنة األولى 
المؤرخ  550/2006ثانوي إلى شعب السنة الثانية ثانوي المعدة في القرار الوزاري رقم 

سنة الثانية ثانوي حيث ينبثق عن بخصوص تنصيب شعب ال 2006ماي  31في 
 الجذعين المشتركين شعب تعميمية كما يمي:

شعب السنة الثانية ثانوي المتفرعة عن الجذع المشترك آداب شعبتان مذكورتان 
 الحقا ويوجو التبلميذ المقبولين في السنة الثانية ثانوي وفق النسب التالية:

 ؛%85 - %80ما بين  آداب وفمسفة:شعبة  -
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 .%20 - %15ما بين  :لغات أجنبيةشعبة  -

كما ينبثق عن الجذع المشترك عموم وتكنولوجيا الشعب التالية الذكر والتبلميذ 
 المقبولين في السنة الثانية ثانوي وفق النسب التالية:

 ؛%55 - %50شعبة عموم تجريبية: ما بين  -
 ؛%11 - %8شعبة الرياضيات: ما بين  -
 ؛%20 - %16شعبة تسيير واقتصاد: ما بين  -
 ؛%22 - %18اختياراتيا األربعة: ما بين بشعبة تقني رياضي  -
 ىندسة ميكانيكية؛ -
 ىندسة كيربائية؛ -
 ىندسة مدنية؛ -
 ىندسة طرائق. -

باإلرشاد النفسي من خبلل التكفل وما يميز ىذه المرحمة أيضا ىو االىتمام 
مستشاري تمدرس التبلميذ ضحايا المأساة الوطنية التي عاشتيا الببلد، وتكميف ب

التوجيو المدرسي والميني والفرق المختصة في تقنيات العبلج النفسي بمرافقتيم قصد 
 إدماجيم في المسار الدراسي والتكيف في محيط دراسي عادي.

 إلى يومنا هذا 2118المرحمة السادسة: 

تميز ىذه المرحمة بصدور قوانين توجييية جديدة لمتربية الوطنية أىميا القانون 
. كما تم تغيير اسم مستشاري 2008جانفي  23المؤرخ في  08/04التوجييي رقم 

التوجيو المدرسي والميني بمستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني طبقا لممرسوم 
الذي يتضمن القانون األساسي  2008أكتوبر  11المؤرخ في  315-08التنفيذي رقم 

اصة بالتربية الوطنية الذي ينص في الفقرة الخاص بالموظفين المنتمين لؤلسبلك الخ
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عمى متابعة التبلميذ الذين يعانون صعوبات من الناحية  101من المادة  01رقم 
بن سعيد عبد القادر،  /النفسية البيداغوجية قصد تمكينيم من مواصمة التمدرس. )أ

 (152، ص 2018

ة النفسية تم صدور منشور خاص بإنشاء خبليا اإلصغاء والمتابع 2014وفي 
والتربوية بالثانويات تجسيدا لمتوصيات المنبثقة عن األعمال الدراسية الخاصة بظاىرة 
العنف في الوسط المدرسي وحاالت التوتر النفسي وتنشيط اإلصغاء باعتباره عمبل 

 إرشاديا قصد معالجة ىذه القضايا.

في مرحمة وييدف نشاط خبليا اإلصغاء والمتابعة النفسية التربوية لمتبلميذ 
التعميم الثانوي إلى معالجة الجوانب المترتبة عن مظاىر التوتر والعنف وآثارىا المباشرة 
وغير المباشرة من أجل إيجاد التوافق النفسي، االجتماعي، الميني والتربوي لمتبلميذ 
والوصول بيم إلى أقصى غايات النمو السميم من خبلل مساعدتيم عمى بناء مشروعيم 

راسي والميني وفقا إلمكانياتيم وقدراتيم وميوالتيم بأسموب يشبع حاجاتيم الشخصي الد
 ويحقق تصورىم لذاتيم وتكيفيم مع مجتمعيم.

من ىذا القانون يشكل اإلرشاد المدرسي واإلعبلم الخاص  66ففي المادة 
بالمنافذ المدرسية، الجامعية والمينية فعبل تربويا ييدف إلى مساعدة كل تمميذ طوال 

رسو إلى تحضير توجييو وفقا الستعداداتو وقدراتو ورغباتو وتطمعاتو ومقتضيات تمد
المحيط االجتماعي واالقتصادي لتمكينو تدريجيا من بناء مشروعو الشخصي والقيام 

محمد بن يحي زكرياء، د/حناش فضيمة،  /باختياراتو المدرسية والمينية عن دراية. )د
 (123، ص 2011
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من نفس  67واإلرشاد المدرسي والميني واإلعبلم حسب المادة ويعني التوجيو 
القانون كل المعممين ومستشاري التوجيو المدرسي والميني واألولياء وىذا يعتبر شراكة 

 كل الفاعمين في الساحة التربوية.

ومواكبة لممستجدات الحاصمة في المنظومة التربوية في المجتمع أخذت عدة 
 نختصرىا في اآلتي:إجراءات في ىذا المجال 

إذ يعتمد في توجيو التبلميذ إلى  إجراءات التوجيه المدرسي والمهني ومقايسه: -1
 يق بين:فالسنة الثانية ثانوي بالتو 

 ؛المممح البيداغوجي لمتمميذ )نتائج مجموعات التوجيو( -
 رغبات التمميذ؛ -
 مبلحظات األساتذة؛ -
 مبلحظات مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني؛ -
 المستمزمات البيداغوجية أي الخريطة التربوية. -
يتيح التوجيو حاليا مجاال واسعا  كيفية التوجيه في التعميم ما بعد اإللزامي: -2

لئلعداد الميني بالنسبة لمتبلميذ إذ توجد ىناك صيغتين لمتوجيو في مرحمة 
كنولوجي التعميم إلى تعميم عام وت عالتعميم الثانوي ظيرت بعد إعادة الييكمة وتفر 

وكذا مسار ميني بمسمكيو التعميم الميني والتكوين الميني، فحسب ما ىو 
موضح في بطاقة المتابعة والتوجيو إلى السنة الثانية ثانوي حسب كل جذع 
مشترك االعتماد عمى رغبة التمميذ في بطاقة الرغبات تممئ من طرف التمميذ 

نشور الوزاري رقم: بالتشاور مع األولياء ومجموعات التوجيو طبقا لمم
المتعمق بإجراءات انتقائية  2008فيفري  13المؤرخ في:  48/6.0.0/08

، العام والتكنولوجي لتوجيو التبلميذ إلى شعب السنة الثانية من التعميم الثانوي
 حيث يتم حساب:
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معدل كل مادة من المواد المشكمة لمجموعات التوجيو باعتماد نتائج التمميذ في  -
 مين األول والثاني لتوقعات التوجيو المسبق عند نياية الفصل الثانيالمادة: لمفص

 واعتماد مشروع الخريطة التربوية؛
 النيائي في نياية السنة الدراسية.لمفصول الثبلث لمتوجيو  -

أما حساب معدل التبلميذ في كل مجموعة توجيو يتم باعتماد المعامبلت 
 المسندة لممواد المشكمة لكل منيا كاآلتي:

 النسبة لمشعبتين المنبثقتين عن الجذع المشترك آداب:ب

 شعبة اآلداب والمغات األجنبية شعبة اآلداب والفمسفة
 المعامالت المواد المعامالت المواد
 03 المغة العربية وآدابيا 05 المغة العربية وآدابيا
 03 المغة األجنبية األولى 02 التاريخ والجغرافيا

 03 الثانيةالمغة األجنبية  02 المغة األجنبية األولى
 01 التاريخ والجغرافيا 01 المغة األجنبية الثانية

 10 المجموع 10 المجموع
 بالنسبة لمشعب األربعة المنبثقة عن الجذع المشترك عموم وتكنولوجيا:

 شعبة تقني رياضي-2 شعبة الرياضيات-1
 المعامالت المواد المعامالت المواد

 03 الرياضيات 06 الرياضيات
 03 العموم الفيزيائية 04 العموم الفيزيائية

 04 التكنولوجيا 01 المغة العربية وآدابيا
 01 المغة العربية وآدابيا  

 11 المجموع 11 المجموع
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 تسيير واقتصادشعبة -4 شعبة عموم تجريبية-3
 المعامالت المواد المعامالت المواد

 04 الرياضيات 03 الرياضيات
 04 التاريخ والجغرافيا 04 الطبيعة والحياةعموم 

 02 المغة العربية وآدابيا 03 العموم الفيزيائية
 01 إعبلم آلي 01 المغة العربية وآدابيا

 11 المجموع 11 المجموع
جراءات  ينويتضمن التوجيو إلى مسمكي التعميم والتكوين الميني وفق الشروط وا 

جوان  04مؤرخ في  54مشترك رقم المعينة اللتحاق بيما وىذا طبقا لمقرار الوزاري 
 الذي يحدد شروط القبول وكيفيات التوجيو نحو المسار الميني. 2005

يتوجو إلى التعميم الميني تبلميذ السنة التاسعة أساسي سابقا والرابعة متوسط  -1
م ما بعد اإللزامي وكذا تبلميذ السنة األولى ثانوي حاليا المقبولين في التعمي

 المعاد توجيييم والراغبين في التوجيو إليو.

ويقترح ىذا النمط فرصا ثرية لتنمية وتطوير كفاءات التبلميذ من خبلل منحيم 
تكوينا تناوبيا يحتوي عمى تعميم نظري وتعميم تطبيقي يتم في الوسط الميني ويتسنى 

 أحد الطورين. في لتعميم الميني متابعة التكوينلممتكون في إطار ا

 DEP1الطور األول مدتو سنتان يتوج بشيادة التعميم الميني لمدرجة األولى  -

 إمكانية االلتحاق بالطور الثاني؛ وفي حالة النجاح في الطور يوفر
 DEP2الطور الثاني مدتو سنتان يتوج بشيادة التعميم الميني لمدرجة الثانية  -

بلميذ حاممي ىذه الشيادة تكممة دراستيم لمحصول عمى شيادة التعميم ويمكن لمت
 امتداد لمفرع المتبع؛ BEPSالميني العميا 
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يرمي التعميم الميني عموما إلى اكتساب المتكونين كفاءات قاعدية مرتبطة 
محمد ين  نيم من االلتحاق بعالم الشغل. )د/ حناش فضيمة، د/بتخصص معين يمك

 (127، ص 2011يحي زكرياء، 

يتوجو إلى التكوين الميني كل تمميذ لم يسعفو الحظ في االنتقال إلى المستوى  -2
األعمى وتتوفر فيو شروط اإلعادة وىي عدم االنتقال أو الحصول عمى معدل 
النجاح وكذا إذا تجاوز التمميذ السن القانوني لمتمدرس في مرحمة التعميم الثانوي 

سنة كاممة كل المستويات وكذا كل تمميذ راغب  18العام والتكنولوجي أال وىو 
 لمتوجو إليو من السنة األولى ثانوي.

يوفر لمتمميذ االلتحاق بمراكز التكوين الميني والتميين الحصول عمى مؤىل 
 ميني يساعده عمى االندماج في المجتمع.

 الميثاق األخالقي لمتوجيه واإلرشاد: -3

رىا في مستشار التوجيو واإلرشاد يمكن ذكر الصفات أو األمور الواجب تواف
 المدرسي والميني كاآلتي:

الصبر واألمانة وتحمل  التحمي باألخبلق الفاضمة قوال وعمبل ليكون قدوة حسنة في -
 ؛المسؤولية

المرونة في التعالم مع حاالت التبلميذ المختمفة وعدم التقيد بأساليب محددة في  -
 ؛فيم مطالبيم وحاجاتيم اإلرشادية

مة عبلقات شخصية مع التبلميذ وأن تكون عبلقة مينية. ألن المرشد تجنب إقا -
التربوي أقرب شخص ألنفس الطبلب، لذلك قد ينشأ عبلقة شخصية، ونظرا 
لطبيعة عمل المرشد وطبيعة بعض الطبلب فيذا يعد منزلقا خطرا، إذا وقع 
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، ص 2014عواطف محمود خضرة،  /)د ؛يتضرر منو المرشد والعممية اإلرشادية
 (180ص  -179

اإلخبلص وتقبل العمل في مجال التوجيو واإلرشاد كرسالة وليست كوظيفة بعيدا  -
عن الرغبات والطموحات الشخصية ألن الوظيفة تقود بالمستشار إلى أداء عمل 
ممزم والرسالة ىي اإليمان بأنيا ميمة سامية بعيدا عن رغباتو الذاتية وطموحاتو 

 ؛الشخصية
أن يتميز المرشد بالرفق في معاممتو لممسترشد بما يمنحو الشعور باالىتمام بو  -

صالح بن  /)د ؛من صعوبات يعترضووالسعي لمصمحتو ومساعدتو في حل ما 
 (16، ص 2000عبد المجيد بن طاش نيازي، / عبد اهلل أبو عبادة، أ

يجيد تطبيقيا وتفسير أال يستخدم المستشار أدوات وتقنيات وأساليب مينية ال  -
 ؛نتائجيا

  ؛عدم استخدام أجيزة التسجيل سواء كان ذلك عن طريق الفيديو أو أجيزة أخرى -
 يف أحد الزمبلء من غير العاممين في المجال بنشاطاتو عوضا عنو؛معدم تك -
 ؛عدم استفزاز التبلميذ لمكشف عن مشكبلتيم مما يضعف الثقة بينيما -
 ؛الوعي بذاتو وبدوافعو وحاجاتوأن يكون لمستشار التوجيو  -
الرفاىية لمتبلميذ وأن توجو العممية و أن يسعى المستشار إلى تحقيق السعادة  -

 ؛اإلرشادية نحو تحقيق أىدافيا
عمى المستشار المعرفة التامة بالحدود األخبلقية لمينتو وعدم القيام بأي تصرف  -

 ؛يسيء لمينتو
 ؛أن يكون لو مظيرا شخصيا مقبوال -
 ؛التعصب وااللتزام بأخبلقيات المينة البعد عن -
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أن يوثق المستشار عممو الميني بأكبر قدر ممكن من الدقة واإلتقان وبشكل يكفل  -
 ؛معو استكمال العمل في حالة عدم استمراره في مينتو ألي سبب من األسباب

مستشار التوجيو إعبلم الحالة المتابعة والتي ستوجو التحول إلى جية أخرى  ىعم -
شعاره بذلك وشرح الستكم ال دراسة حالتو من أجل إيجاد الحمول لمشكبلتو وا 

 ؛أسباب تحويمو
أن تتكون لدى المستشار القدرة عمى تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية  -

 ؛والتربوية
عمى المستشار تطوير قدراتو المعرفية والميارتية في مجال التوجيو واإلرشاد عن  -

إلطبلع عمى المراجع العممية واالشتراك في طريق تحسين مستواه العممي وا
الدوريات والمحاضرات وحضور المؤتمرات وكذا الممتقيات والندوات في مجال 

 ؛اختصاصو والمشاركة الفاعمة فييا
أن تتوفر لدى مستشار التوجيو القدرة الكافية التي تدفعو لبذل الجيد والعطاء في  -

نجاح العممية امت  ؛اإلرشاديةبعة حالة المسترشد وا 
 ؛االلتزام باألمانة حين اإلطبلع عمى البيانات الشخصية لمتمميذ والسرية في ذلك -
 ؛االلتزام بعدم نشر المعمومات الخاصة بالحالة التي يقوم بدراستيا ومتابعتيا -
عدم اإلفصاح عن نتائج دراستو حالة التمميذ واالكتفاء بإعطاء توصيات لمن ييمو  -

 ؛األمر لمتعامل معو
م المستشار بالمعارف العممية المتخصصة في مجال التوجيو واإلرشاد وخدماتو إلما -

سموك التمميذ والقدرة عمى اإلنمائية، الوقائية والعبلجية التي تعتمد عمى فيم 
 ؛تفسيره

يمكن لممستشار اإلفصاح عن بعض المعمومات المتعمقة بالتمميذ أو المسترشد إذا  -
 و أو باآلخرين؛أو ضررا قد يمحق ب ىناك خطرا كان
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ف معين وأن عمى المستشار تجنب سؤال التمميذ أمام زمبلئو عما فعمو إزاء موق -
 يترك ذلك داخل المكتب؛

 أو المسترشد إذا وجد ما يمنع ذلك؛احترام حرية التمميذ  -
عوبات أو يمكن لمستشار التوجيو أن يستشير زمبلئو في المينة فيما يقابمو من ص -

 ؛مواقف يشعر فييا بالعجز
 ى كرامة المينة التي ينتمي إلييا؛عمى مستشار التوجيو الحفاظ عم -
عداد برامج الخدمات البلزمة لذل - ك المبادرة في تممس حاجات التبلميذ وتحديدىا وا 

 في ضوء أىداف التوجيو واإلرشاد؛
التقبل اإليجابي لممسترشد باإلصغاء إليو عنده التحدث عن مشكبلتو دون إصدار  -

أحكام تقويمية عمييا والنظر إلى المسترشد باعتباره إنسانا لو كرامة وقيمة مما 
صالح بن عبد اهلل  /)د من يفيمو ويقدر حالتو وييمو أمره؛يعطيو شعور بأن ىناك 

 (19، ص 2000زي، عبد المجيد بن طاش نيا /أبو عبادة، أ
دا عن أشكال التحيز أو الحرص التام عمى مصمحة التمميذ وتقديم العون لو بعي -

  االستغبلل؛
 شادية وتييئة المكان المناسب ليا؛االىتمام بالمقاببلت اإلر  -
اإلصغاء التام لمتمميذ أثناء المقاببلت ومبلحظة انفعاالتو أثناء قولو أو فعمو لكي  -

 مبلحظة المستمرة لتمك االنفعاالت؛لتو واليتسنى لممستشار فيم حا
مساعدة التمميذ عمى تعمم كيفية اتخاذ القرار المناسب لحل مشكبلتو بما يعزز ثقتو  -

 قدراتو والبعد عن وضع القرار لو؛ بنفسو والتعرف عمى
 تبلميذ، مما يضعف العبلقة بينيما؛و عمى النفي التعاطف والح اإلفراطعدم  -
اك عدم قدرة المستشار في تيا عمى جية أخرى عند إدر إقفال الحالة أو إحال -

 دراستيا؛
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 عدم إحالة التمميذ إلى أي جية أخرى دون موافقة ولي أمره إذا كان قاصرا. -

من خبلل تحديد الصفات الواجب توفر في مستشار التوجيو يكن أيضا حصر 
باكتشاف خدمات التوجيو المدرسي في مساعدة الفرد عمى اكتشاف وتحقيق ذاتو وذلك 

لحاجاتو وقدراتو واىتماماتو كفرد ومن ثم توجييو ومساعدتو عمى بناء مشروعو 
الشخصي المستقبمي وتجاوز كل الصعاب التي تعترضو في مساره الدراسي وحياتو 
وىذا ال يتأتى إال بتوجيو التمميذ إلى نوع الدراسة التي تتفق مع قدراتو وميولو 

ميذ المرغوبين وغيرىم من الحاالت المتأخرين دراسيا واستعداداتو وكذا العناية بالتبل
 وتحقيق التوافق النفسي، واالجتماعي والتعميمي.

وقد تتمركز خدمات التوجيو بالنسبة لمعممية التربوية مساعدتيا عمى تنويع 
أنشطتيا وبرامجيا بما يتفق والفروق الفردية لمتبلميذ تتحقق ىذه البرامج أىدافيا التربوية 

ة وىذا ما أدى إلى أن أصبح وجود التوجيو المدرسي بما فيو مستشار التوجيو المنشود
واإلرشاد المدرسي والميني ضرورة حتمية في كل المؤسسات التربوية وىذا راجع 

 ألسباب عدة يمكن ذكرىا في اآلتي:

أعداد التبلميذ في السنوات األخيرة ما ترتب عنو اتساع نطاق الفروق الفردية  تزايد -
 ؛القدرات وقياس

تنويع برامج التعميم تجعل التمميذ مطالب باالختيار بين نوع الدراسة أو التخصص  -
 ؛الذي يتمقاه في المرحمة الثانوية

لزاميتو ومجانيتو لكل األطفال في محن ا  التعميم اإللزامي مع مبدأ تعميم التعميم و  -
اختبلف الدراسة، إذ أصبحت المدرسة من واجبيا فتح أبوابيا لكل األطفال ب

الكثير من المشكبلت التي  وثمستوياتيم المعيشية وخمفياتيم الثقافية والفكرية وحد
 تيا؛ينبغي عمى المدرسة مواجي
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قصور المنزل عن مواجية تحديات العصر من تطور عممي وتكنولوجي والتغيرات  -
المستمرة في اإلطار االقتصادي نتج عنو تعقد العبلقات بين األفراد وخاصة في 

ا الحالي. لم يعد توجيو الوالدين كافيا وىذا إذا نظرنا إلى تفشي األمية عصرن
والجيل لآلباء في كثير من األحيان وبالتالي قصورىم عن توجيو أبنائيم في 

ؤكد أىمية خدمات المجاالت المختمفة النفسية، االجتماعية، والتربوية، وىذا ي
 (42، ص 2011)عياش حمو،  التوجيو المدرسي؛

ف من حدة الفضل والرسوب واإلعادة وذلك بأىمية العناية بالمدرسة لما التخفي -
 ربوي.تيترتب عنيا توفير الجيد والمال وتقميص من اإلىدار ال

 مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني:-4

إن طبيعة ميمة مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني داخل المؤسسة 
تطمب منو مجيودا كبيرا، إذ يضمن المستشار نشاطو في قطاع تدخمو بالتعاون مع ت

الدراسات ومستشار التربية وموظفي التربية واألساتذة المكمفين بالتنسيق في  مدير
 .األقسام الدراسية وىذا لمساعدة التمميذ عمى اختيار مساره الدراسي والميني

وقد تعددت ميام مستشار التوجيو في مجالو طبقا لما جاء في القرار رقم 
، ىذا القرار الذي يحدد ميام المستشارين 1991نوفمبر  13المؤرخ في  827/91

ين في التوجيو المدرسي والميني ونشاطاتيم في المؤسسات يوالمستشارين الرئيس
اإلشراف عمى المقاطعة التي يحددىا لو التعميمية، إذ يتولى مستشار التوجيو مسؤولية 

مدير مركز التوجيو المدرسي والميني ويقدم تقارير دورية عمى كل نشاطاتو، ومع وجود 
ميام معدلة مدرجة ضمن البرنامج السنوي التقديري لنشاطات مستشار التوجيو واإلرشاد 

 ة:اور اآلتيي ىذه النشاطات في المحالمدرسي لمسنة الحالية أين تم تحديد ميامو ف
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  محور اإلعالم المدرسي: -4-1

يمثل اإلعبلم عممية بيداغوجية ييدف من خبلليا المستشار إلى إعبلم التبلميذ، 
األساتذة، األولياء، والجميور الواسع حول المسارات الدراسية والمينية، ومن النشاطات 

 :كاآلتي  827/91التي تندرج ضمن ىذا المحور ما نصت عميو وزارة التربية في القرار

قامة مناوبات  - ضمان سيولة اإلعبلم وتنمية االتصال داخل مؤسسات التعميم وا 
 ؛بغرض استقبال التبلميذ واألولياء واألساتذة

تنشيط حصص إعبلمية جماعية وتنظيم لقاءات بين التبلميذ واألولياء والمتعاممين  -
 ؛نيةعة تعد بالتعاون مع مدير المؤسسة الممانالمينيين طبقا لرز 

تنظيم حمبلت إعبلمية حول الدراسة والحرف والمنافذ المينية المتوفرة في عالم  -
 ؛الشغل

باألساتذة  باالستعانةتنشيط مكتب اإلعبلم والتوثيق في المؤسسات التعميمية  -
 .ومساعدي التربية وتزويده بالوثائق قصد توفير اإلعبلم الكافي لمتبلميذ

 :كاآلتيإضافة إلى وجود نشاطات أخرى نذكرىا 

التوجيو المدرسي  المشاركة في األسبوع الوطني لئلعبلم واألبواب المفتوحة عمى -
ومؤسسات التعميم العالي الذي تم مؤخرا بتاريخ:  ينالتعميم والتكوين المينيوالميني و 

 ؛بمركز الترفيو العممي ببرج بوعريريج 2022ماي  09
 ؛ل الوقت المتاحاستعمال أسموب مناسب لمستوى المتعامل معو واستغبل -
تحديد الوقت المناسب لتقديم الحصة اإلعبلمية وتنظيم وترتيب المعمومات المراد  -

 ؛تقديميا واالستعانة بوسائل اإليضاح
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تقييم الحصة اإلعبلمية عن طريق طرح األسئمة عمى التبلميذ والتعرف عمى  -
ييم حصة وثيقة مدعمة لمعمل وىي شبكة تق بمؤلاستفساراتيم، كما يمكن تقييميا 

 ؛إعبلمية، وكذا سد الثغرات المبلحظة في الحصة السابقة
تنظيم زيارات إعبلمية في الميدان لفائدة التبلميذ تحت إشراف إدارة المؤسسات  -

 (129، ص 2018نوار بورزق،  /)د ؛التعميمية بالمقاطعة
  ؛إقامة دعم إعبلم التبلميذ مباشرة عن طريق المقابمة )مقابمة إعبلمية( -
نسيق مع قطاع التكوين الميني في إطار تنشيط المكاتب المشتركة لئلعبلم تال -

 ؛والتوجيو بين قطاعي التربية الوطنية والتكوين والتعميم المينيين
 دعم اإلعبلم اتجاه األساتذة واألولياء بتنظيم حصص إعبلمية عامة ومخصصة. -
 المستويات المعنية باإلعالم هي: -4-1-1
ابتدائي حول التحضير النفسي الجتياز امتحان نياية  إعبلم تبلميذ السنة الخامسة -

والتوجيو إلى السنة األولى مرحمة التعميم االبتدائي والتعرف عمى إجراءات القبول 
 ؛متوسط

 ؛متعرف عمى المحيط المدرسي الجديدإعبلم تبلميذ السنة األولى متوسط ل -
ة الثالثة متوسط بالنسب ة متوسط ومعرفة أىمية نتائج السنةلثإعبلم تبلميذ السنة الثا -

 ؛لمسنة الرابعة متوسط
والتوجيو إلى السنة األولى إعبلم تبلميذ السنة الرابعة متوسط حول إجراءات القبول  -

 ؛ثانوي
التوجيو إلى السنة الثانية إعبلم تبلميذ السنة األولى ثانوي حول إجراءات القبول و  -

 ؛ثانوي
انوي( حول المنافذ الجامعية لكل شعبة إعبلم تبلميذ األقسام النيائية )سنة ثالثة ث -

 .الجتياز امتحان شيادة البكالورياتعميمية والتحضير النفسي 
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  :المدرسي محور التوجيه -4-2

يمثل التوجيو مجمل النشاطات التربوية التي يقوم بيا مستشار التوجيو بيدف 
يتماشى الوصول إلى توجيو التبلميذ إلى شعب التعميم الثانوي توجييا موضوعيا 

وقدراتيم وكفاءتيم فالتوجيو عممية سيكوبيداغوجية تسعى إلى إيجاد التوافق واالنسجام 
بين القدرات واالستعدادات والميارات من جية، وما بين الميول والرغبات من جية 

 قوارح محمد، أ/ /أخرى ومتطمبات التخصص أو المسمك الدراسي المرغوب فيو)د
 (323، ص 2016غريب مختار، 

 يتمثل التوجيو في النقاط اآلتية:و 

تين الرابعة تطبيق واستغبلل استبيان الميول واالىتمامات المقدم لتبلميذ السن -
 ؛متوسط واألولى ثانوي

 إعداد التوجيو المسبق لمفصمين لتبلمذة السنتين الرابعة متوسط واألولى ثانوي. -
 ؛المممح البيداغوجي لكل تمميذ رتقدي -
أعمال مجالس القبول والتوجيو النيائي إلى مرحمة التعميم التحضير والمشاركة في  -

لى السنة الثانية من الت )ىشام  ؛عميم الثانوي والعام والتكنولوجيما بعد اإللزامي وا 
 (69، ص 2019جفال، 

 ؛ت مجالس القبول والتوجيو النيائيراار العمل عمى مراجعة ق -
 ؛استغبللياوالثانية ثانوي و تنصيب بطاقة المتابعة والتوجيو إلى الشعبين األولى  -
 ؛تين الرابعة متوسط واألولى ثانويتوزيع بطاقة الرغبات عمى تبلميذ السن -
دراسة رغبات تبلميذ السنتين الرابعة متوسط واألولى ثانوي طبقا لممنشور الوزاري  -

المتعمق بترتيبات خاصة بمراحل  2014أكتوبر  23المؤرخ في  338/2014رقم 
 ؛ريجي لمتبلميذدراسة التوجيو التد
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توجيو التبلميذ من أجل بناء مشروعيم الشخصي وفقا لرغباتيم واستعداداتيم  -
، ص 2016غريب مختار،  /قوارح محمد، أ /)د ؛ومقتضيات التخطيط التربوي

323) 
 معالجة وترتيب وتصنيف الطعون قصد تحضير أعمال لجنة الطعن. -
 محور المتابعة والتكفل النفسي: -4-3
 ؛لتعميم المتوسط والتعميم الثانويإرشادية لمرافقة التبلميذ في مرحمتي اوضع برامج  -
 ؛غاء والمتابعة النفسية والتربويةتفعيل دور خمية اإلص -
يطمع مستشار التوجيو اإلرشاد المدرسي والميني في إطار تأدية ميامو عمى ممفات  -

ميامو ووظائفو مى ممارسة عالتبلميذ المدرسية وعمى جميع المعمومات التي تساعده 
 ؛827/91مى نص القرار الوزاري رقم بناء ع

 ؛كتشاف التبلميذ المتأخرين دراسياالمساىمة في ا -
 ن إلى رعاية وخدمات إرشادية خاصةيحتاجو  نالتكفل بفئة المتفوقين والموىوبين الذي -

 ؛حفاظ عمى مستواىم وتنمية قدراتيملم
 ؛ة التبلميذ المعدين مكرري الرسوبمرافق -
مقاببلت إرشادية واستعمال مختمف التقنيات كجماعة الكبلم، اإليجاد إجراء  -

 ؛راسة حالة لتحسين مستوى التبلميذاإليجابي، ود
ات والمشاكل التربوية في المؤسسة التعميمية سواء عزالنالعمل كوسيط في محل ا -

)ىشام جفال،  ؛ضمن مجموعة من األطراف الفاعمين في المؤسسة أو وساطة فردية
 (70ص ، 2019

بلميذ الذي يعانون إجراء الفحوص واالختبارات النفسية الضرورية قصد التكفل بالت -
 ؛من مشاكل خاصة

 ؛عمى المثابرة وترغيبيم في النجاححث التبلميذ وتشجيعيم  -



 مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني األدوار، المهام والممارسات           الفصل الثاني

 

58 
 

 ؛البحث عن أسباب رسوب التبلميذ -
 ؛رك نقائصو وتحسينيااتبميغ النتائج المدرسية وتوضيح لمتمميذ مؤىبلتو وتد -
 ؛ن أجل تخفيف الضغط وقمق االمتحانالدعم النفسي والمعنوي متقديم  -
يذ عمى التكيف مع النشاط القيام باإلرشاد النفسي والتربوي قصد مساعدة التبلم -

 (827/91)القرار الوزاري رقم  ؛التربوي
 ؛لرسمية والمشاركة كأخصائي نفسانيمتحانات ابلالتأطير ل -
صعوبات دراسية ونفسية من أجل تمكينيم من متابعة التبلميذ الذين يعانون من  -

 ؛مواصمة الدراسة
 مرافقة التبلميذ في مرحمة التعميم الثانوي أثناء إجراء االختبارات الفصمية. -
 محور التقويم البيداغوجي والدراسات: -4-4

ان بأنو تحديد مدى ما بمغناه من نجاح في تحقيق حر يعرفو الدرمداش س
بحيث يكون عونا لنا في تحديد المشكبلت وتشخيص األىداف التي نسعى إلى تحقيقيا 

األوضاع ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد تحسين العممية التعميمية ورفع مستواىا 
 (130، ص 2018نوار بورزق،  /)د .وتحقيق أىدافيا

بميغيا لؤلساتذة استغبلل تقويم المكتسبات القبمية من أجل التكفل بالتبلميذ وت -
 ؛والطاقم اإلداري

حاالت التبلميذ المتأخرين النتائج الدراسية لمتبلميذ بغية اكتشاف واستغبلل تحميل  -
 ؛دراسيا

 ؛تنظيم ومتابعة حصص االستدراك -
إنجاز البحوث والدراسات واالستقصاءات المطموبة من الوصاية ذات الطابع  -

 )ىشام جفال، ؛المحمي والمركزي في إطار تقويم مردود المنظومة التربوية وتحسينو
 (71، ص 2019



 مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني األدوار، المهام والممارسات           الفصل الثاني

 

59 
 

تحميل نتائج االمتحانات الرسمية لموقوف عمى اإليجابيات والسمبيات إلعداد خطط  -
 سميمة لمسنة المقبمة من أجل نتائج أفضل.

 أدوات وتقنيات عمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني:-5

لكي يتوصل مستشار التوجيو لمعرفة التمميذ معرفة موضوعية وتقديم خدمات 
 نفسية، تربوية، واجتماعية لو فإنو يعتمد في ذلك عمى عدة طرق ووسائل نذكر منيا:

ىي أىم أداة تستخدم في العموم االجتماعية ويتم ذلك تقنية المالحظة:  -5-1
بمبلحظة سموك الفرد في موقف معين، ويشترط فييا الموضوعية والوضوح 

ية التوجيو واإلرشاد مموالتكامل، ويعتمد عمييا المستشار كوسيمة أساسية في ع
 عتذر فييا استخدام وسائل أخرى.يوتستخدم خاصة في المواقف التي 

تعد المقابمة من التقنيات المنيجية المباشرة والميمة في جمع البيانات  بمة:االمق -5-2
وذلك لسيولة إجرائيا نسبيا، ومن فوائدىا أنيا تسمح لمباحث التعمق أكثر في 

 خبلل المقاء والتواصل المباشر. يم الموضوع المراد دراستو منف

ىي عبلقة اجتماعية تتم زجيا لوجو بين األخصائي النفسي أو الموجو 
والمسترشد أو العميل، وفق أسموب عممي دقيق ىدفيا إقامة عبلقة بين الموجو والعميل 
لمحصول عمى معمومات وبيانات حولو من أجل مساعدتو عمى معرفة ذاتو ومعرفة 

 (71، ص 2017تجاوزىا. )زيرق سعاد، مشكبلتو وكيفية 

تعتبر أكثر الطرق انتشارا وشمولية في عممية جمع المعمومات دراسة حالة:  -5-3
وتيدف إلى فيم أفضل لمتمميذ قصد تشخيص مشكمتو وطبيعتيا وأسبابيا ومنو 

 تقديم اإلرشاد لو.
يعتبر من الوسائل الرئيسية لجمع المعمومات ويقصد بو  السجل التراكمي: -5-4

جمع معمومات تامة ليا داللتيا عن التمميذ، جمعت عن طريق وسائل يل السج
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أخرى بشكل تتبعي تراكمي في ترتيب زمني وعمى مدى سنتين تغطي حياة الفرد 
عتبر مخزن معمومات يتضمن أكبر قدر في أقل حيز ممكن يبذلك  والدراسية وى

مراحل حيث يشمل معمومات عديدة كدرجات التمميذ في المواد في مختمف 
سموك  نالدراسة، الغياب، الحضور، بيانات عن األسرة وحالتيا، معمومات ع

، ص 2017التمميذ في الجانب االجتماعي، الصحي والنفسي. )زيرق سعاد، 
72) 

تحظى ىذه الوسيمة بمكان ميم لما ليا من دور  االختبارات والمقاييس النفسية: -5-5
زمبلئو بما أنو يقضي أكبر وقت في دراسة مكانة الفرد والدور الذي يمعبو بين 

معيم، ويستخدم المقاييس لمكشف عمى الفرد بأفراد معينين في فترة زمنية كما 
 تكشف عن األطفال غير األسوياء في مجتمعيم. ياأن

تتكون ىذه االختبارات والمقاييس من مجموعة من األسئمة لعينة من التبلميذ 
الوسيمة لمعرفة نظرة اآلخرين لمفرد وكذا بالتدرج حسب األفضمية إذ يسمح بتطبيق ىذه 

 نظرتو إلييم.

يعتبر أول أداة يستعمميا مستشار التوجيو لمبلئمتيا لجمع أكبر قدر  االستبيان: -5-6
ممكن من المعمومات والبيانات المرتبطة بواقع التمميذ، يقدم االستبيان لمتبلميذ 

د من األفراد إذ يحوي مجموعة من األسئمة يطمب اإلجابة عمييا من قبل عد
 المعنيين بموضوع االستبيان.

ويعتبر من أكثر األدوات المعروفة والمستخدمة لدى الباحثين في مجال عمم 
االجتماع والعموم االجتماعية األخرى لمحصول عمى معمومات وبيانات عن األفراد 

لو إلى أشخاص ويرجع ألسباب عديدة منيا أن االستبيان اقتصادي نسبيا، ويمكن إرسا
 (143، ص 2011طاىر حسو الزيباري،  في مناطق بعيدة. )د/
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يعتبر البرنامج السنوي التقديري بمثابة المرجع  البرنامج السنوي التقديري: -5-7
 مستشار التوجيو يعده المستشاروم بيا األساسي في تقديم كل النشاطات التي يق

وتوضع فيو محددا فيو الميام المنوطة بو التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 
األىداف يوصفيا حسب خصوصية كل منطقة وكذا مؤسسة العمل. أي أن 
لممستشار إمكانية إضافة محاور خاصة بحياة المؤسسة التي يقيم بيا في قطاع 
تدخمو من خبلل التكفل بمشكمة تربوية منبثقة مما الحظو أثناء ممارساتو 

 المينية.

 سمم إلى كل من:يقوم مستشار التوجيو بإعداده في أربع نسخ ت

 مفتش التربية الوطنية؛ -
 .مدير مركز التوجيو المدرسي والميني؛ -
  ؛مدير المؤسسة التي يعمل بيا المستشار -
 احتفاظو بنسخة رابعة تعمق في لوح القيادة. -
تعتبر البرمجة األسبوعية أداة فعالة في تجسيد النشاطات البرنامج األسبوعي:  -5-8

التقدير إذ تمكن مستشار التوجيو من التحكم في المذكورة في البرنامج السنوي 
نسخ تسمم  03ة ميدانيا ينجز في ر تسيير األعمال وحسن أدائيا بصفة مستم

 إلى:
 ؛مدير مراكز التوجيو المدرسي والميني -
 ؛مدير المؤسسة التي يعمل بيا -
 نسخة يحتفظ بيا مستشار التوجيو. -

السنة األولى ثانوي ىي بطاقة رسمية توزع عمى تبلميذ  بطاقة الرغبات: -5-9
حسب المنشور الوزاري رقم الجذعين المشتركين آداب وعموم وتكنولوجيا 

 انتقاليةإجراءات المتضمن  2008فيفري  13 :المؤرخ في 48/6.0.0/08
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ي لتوجيو التبلميذ إلى شعب السنة الثانية من التعميم الثانوي العام والتكنولوجي ف
: يعبر التمميذ بواسطة ىذه البطاقة عن الشعب التي يرغب مواصمة 2صفحةال

والمنبثقة عن  من التعميم الثانوي العام والتكنولوجي،دراستو فييا في السنة الثانية 
الجذع المشترك الذي يدرس فيو .يتم ممؤىا بالتشاور مع أوليائو بعد االطبلع 

 لتحاق بيا.فرة بمؤسستو وشروط االعمى مسارات التعميم المتو 

ليشكل ىذا التعبير األولى عن الرغبة أرضية ينطمق منيا إرشاد التمميذ ومرافقتو 
الرابعة متوسط واألولى ثانوي  عو الشخصي وتوزع عمى تبلميذ السنةفي بناء مشرو 

بطاقة الرغبات النيائية في الفصل الثالث من السنة الدراسية ودراسة رغباتيم األولية 
رغبات في الفصمين األول والثاني طبقا لممنشور الوزاري رقم في بطاقة دراسة ال

المتعمق بترتيبات خاصة بمراحل  2014أكتوبر  23المؤرخ في  388/0.0.3/14
التوجيو التدريجي لمتبلميذ. يتم من خبلليا اإلطبلع عمى مسارات التعميم وشروط 

 االلتحاق بيا.

قة تطورا سريعا في مضمونيا شيدت ىذه البطا بطاقة المتابعة والتوجيه: -5-11
إلى أن وصمت إلى شكميا النيائي، فيي تعتبر دليل منيجي يستعين بو المستشار في 
إجراءات القبول والتوجيو من خبلل اإلطبلع عمى معمومات التمميذ الشخصية، رغباتو 
الموضحة في بطاقة الرغبات، نتائجو المدرسية خبلل تمك السنة وكذا نتائج تطبيق 

ارات النفسية واالستبيان الذي طبق عمى التمميذ ومنيا معرفة المممح البيداغوجي االختب
لمتمميذ الذي يحدد من خبللو توجيو التمميذ إلى شعبة معينة في السنة الثانية ثانوي أو 

 الجذع المشترك الموافق في السنة األولى ثانوي.

شار التوجيو واإلرشاد ىو المرآة العاكسة لعمل مست سجل النشاطات اليومية: -5-11
المدرسي والميني، يتم من خبللو تسجيل كل النشاطات التي قام بيا والتي كانت 
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مبرمجة سابقا في البرنامج األسبوعي تطبيقا لما جاء في البرنامج السنوي التقديري 
 لنشاطاتو، لذلك يعتبر مرجعا أساسيا إلعداد التقارير وتحريرىا مثل: التقارير الفصمية.

مستشار التوجيو  بيا يعتبر من أىم السجبلت التي يستعينسجل المقابالت:  -5-12
في عممية التكفل واإلصغاء والمتابعة النفسية والتربوية مع التبلميذ الذين تم استقباليم 

 تو.لبمكتبو كل حسب حا

يسجل فيو مستشار التوجيو كل االجتماعات التنسيقية  سجل االجتماعات: -5-13
التي يحضرىا في مركز التوجيو المدرسي والميني وكذا االجتماعات والمجالس التي 

 تعقد في المؤسسة التعميمية التابعة لقطاع تدخمو.

يدون فيو مستشار التوجيو كل النتائج الدراسية لمتبلميذ  سجل المتابعة: -5-14
يل اإلحصائية يستغمو في متابعة نتائج التبلميذ في مسارىم الدراسي ومختمف التحال

والوقوف عمى النقائص ونقاط الضعف ومعالجتيا عن طريق عرضيا عمى الفريق 
 األقسام بالمتوسطات والثانوية مكان العمل. سالتربوي واإلداري ومناقشتيا في مجال

ار التوجيو وىو سجل يعتبر السجل الوحيد الخاص بمستش سجل التكوين: -5-15
لتكوينو الفردي من أجل تسجيل مختمق الممتقيات التكوينية الجيوية التي تنظميا 

، األيام الدراسية  والنصف دراسية مع مفتش والميني  المفتشية العامة لمتوجيو المدرسي
المدرسي  التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أو ممتقيات التكوين بمراكز التوجيو

وكذا الزيارات التكوينية لمفتش التربية الوطنية لمتوجيو واإلرشاد المدرسي   والميني
 ني، يتم االستفادة منو في تحسين أداء الميام والنشاطات.ميوال

 التي تواجه مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني: تالصعوبا-6

 تواجو مستشار التوجيو صعوبات شتى يمكن ذكرىا في اآلتي:
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 أداءالشخصية لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أثناء  نقص السمات -
 ؛ميامو

 (53، ص 2017عدم الرغبة األكيدة في العمل اإلرشادي. )كعواش حنان،  -
نقص الخبرة الكافية لممستشار عممية كانت أو عممية نتيجة عدم تمقيو التكوين  -

 ؛الكافي
عممو نتيجة لعدم فيمو  عدم قدرة مستشار التوجيو عمى توضيح دوره وطبيعة -

 ؛لدوره وميامو
عدم توفر وسائل العمل البلزمة لتأدية ميامو بالشكل المطموب كجياز اإلعبلم  -

 ؛اآللي، آلة الطبع وشبكة اإلنترنت
عدم توفر مستشار التوجيو عمى مكتب يضمن لو القيام بنشاطاتو بكل أريحية  -

 ؛ونشاط خاصة في المتوسطات
مقيام باالختبارات النفستربوية التي تؤثر عمى أداء غياب الوسائل المتقدمة ل -

 ؛و االكتفاء باستعمال تقنية معينةمستشار التوجيو مما يجعم
عدم قناعة بعض المدراء والمعممين وجيميم بالدور اليام لمستشار التوجيو في  -

 ؛سطتغيير سموك التمميذ بالمؤسسة التربوية وبصفة أدق في مرحمة التعميم المتو 
 اء باب التعاون مع مستشار التوجيو من طرف اإلداريين واألساتذة.عدم إبد -
إقحام مستشار التوجيو في أعمال إدارية ليست ليا صمة بعممو نتيجة جيمو  -

 بو؛ ةبالميام الحقيقية المنوط
االعتقاد الخاطئ لدى التبلميذ بعمل مستشار التوجيو عمى أنو أخصائي نفساني  -

 ونفسيا؛تربويا وليس مرشد وموجيا 
)ليشمي  ؛انب التقنية في عممو مما يبعده عن ممارسة دوره الحقيقيو طغيان الج -

 (24، ص 2019اللة زىراء، 
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قطاع التدخل لدى مستشار التوجيو مما يجعمو غير قادر عمى حصر  اتساع -
 واالىتمام بيم نتيجة كثرة عددىم؛ مشكبلت التبلميذ

ومستشار التوجيو نتيجة عدم تعاون عدم تعاون أولياء أمور التبلميذ مع المدير  -
 اء مما يجعميم سمبيين في تفكيرىم؛ولياألالمدرسة مع 

 بمتابعة مشكبلت أبنائيم المدرسية؛عدم اىتمام بعض اآلباء  -
 ة لمستشار التوجيو في أداء ميامو؛انعدام التسييبلت المساعد -
عدم مصارحة التمميذ في بعض األحيان بالمشكبلت الخاصة بو خوفا من  -

يو جمع المعمومات المستشار أو حديث زمبلئو عنو يصعب عمى مستشار التوج
 عن ىذا التمميذ؛

طريقة التوجيو المتمثمة في الكيفية التي تتم بيا مجالس القبول والتوجيو في آخر  -
السنة والتي ال تراعي في كثير من األحيان جوانب خطة التوجيو المدرسي من 

وعدم الجدية في  فاخفوالتي تبين مدى االستاإلداري والتشريعي  بحيث الجان
 صير التبلميذ التعميمية والمينية؛م

عدم وجود التقييم الجيد والسميم والمستحق لمتمميذ مما قد يمكنو من التوجيو  -
اسة فيو غير قادر عمى مواصمة الدر  وتوجييا غير صحيح نحو مسار يجعم

 وبالتالي رسوبو أو تسربو؛
ميام مستشار التوجيو  بأداءية والقرارات المتعمقة ضبابية المناشير الوزار  -

واإلرشاد المدرسي والميني مما يجعمو غير مدرك ليا بوضوح، وكثرة المراسيم 
 بلمية من التوجييية من اإلرشادية؛وتنوعيا ما يخمط في ذىنو الممارسات اإلع

بطاقة في كثير من األحيان ال تكون الرغبة المصرح بيا من طرف التمميذ في  -
الرغبات ىي الرغبة الحقيقية النابعة من صميمو فقد يؤثر عميو المحيط في 

 : ضغط األولياء، تقميد الزمبلء أو اإلعبلم المضاد؛االختيار مثل
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 خالصة:

مما تم التطرق إليو في ىذا الفصل يتضح لنا مدى أىمية مستشار التوجيو 
نظرا لجل الميام الموكمة إليو من واإلرشاد المدرسي والميني في المؤسسات التربوية 

إعبلم مدرسي وميني وتوجيو والقيام بعممية اإلرشاد والمتابعة وكذا التقويم البيداغوجي 
والدراسات التي يقوم بيا المستشار من أجل مساعدة التمميذ عمى تحقيق التكيف الذاتي 

وجعمو  النفسي واالجتماعي وبناء مشروعو الشخصي المستقبمي الدراسي والميني
 .شخصا صالحا في المجتمع يسعى لتطور المجتمع وتطور ذاتو

 



 

  الفصل الثالث

 الرسوب المدرسي بين مسبباته وآليات الحد منه

 

 تمهيد       

 العوامل المؤدية إلى الرسوب المدرسي -1
 أشكال الرسوب المدرسي -2
 آثار الرسوب المدرسي -3
 سمات التالميذ الراسبين -4
 الحمول المقترحة لمرسوب المدرسي -5

 خالصة      
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 :تمييد

ظاىرة الرسوب المدرسي من المشكبلت الرئيسية التي تعيق السير الحسن  تعتبر
لمعممية التربوية في كثير من دول العالم مما يترك آثاره الواضحة عمى الطالب الراسب 

البنية التربوية واالجتماعية واالقتصادية، إذ أنو يستيمك الكثير من الجيود البشرية وكذا 
المبذولة من طرف الدولة لقطاع التعميم ويبددىا، كما يؤدي إلى اختبلل التوازن والمالية 

بين المدخبلت والمخرجات. فالرسوب ىو إخفاق الطالب في الوصول إلى المستوى 
المطموب لنقمو إلى صف أعمى مما ينجم عنو بقاؤه لئلعادة في الصف نفسو ومراجعة 

لسنة الدراسية الموالية، وسنتطرق في ىذا المنيج لموصول إلى المستوى المطموب في ا
الفصل إلى أىم المصطمحات المشابية لو، مسبباتو، أشكالو، آثاره، سماتو، والحمول 

 حة لمحد منو.قتر الم
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 امل المؤدية إلى الرسوب المدرسي:و الع -1

يقول محمد منير مرسي: بأن ظاىرة الرسوب مردىا إلى جممة من األسباب       
والعوامل أىميا ضعف التوجيو التعميمي لمتبلميذ، وقصور نظام االمتحانات السائد 
والذي يركز عمى قياس القدرة عمى استظيار أكثر من قياس لمقدرة عمى الفيم  
واالستيعاب، ورداءة المناىج وطرائق التدريس، وكذا ضعف وتأخر بعض التبلميذ في 

سرة والمدرسة، كما نجد بعض المعممين التحصيل الدراسي، وضعف العبلقة بين األ
 .(16، ص 2017غير مؤىمين لمقيام بعممية التدريس. )سارة زىرونة، 

ومن خبلل ىذا القول يمكن التطرق إلى العوامل المؤدية لمرسوب التبلميذ      
 بالتفصيل.

وىي التي نجدىا تتصل بالتمميذ مباشرة؛ كالتخمف العقمي،  العوامل الذاتية: -1-1
ضعف الجياز العصبي، ضعف أو عجز في أجيزة الكبلم والنطق والخوف، 
وعدم الثقة بالنفس، اإلصابة بعاىات أو تشوىات جسمانية تشعر التمميذ 

 باإلىانة والسخرية التي تجعمو يتيرب من المدرسة.

الدراسي فقد يؤدي ىذا النقص  لمتمميذ ارتباط وثيق بتخمفوولضعف القدرات العقمية      
في ىذه القدرات العقمية إلى مشكل النطق والكبلم لديو لوجود عبلقة سمبية بين الضعف 

 العقمي والتأخر في الكبلم.

كما أن الخوف وعدم الثقة بالنفس يتولد نتيجة المغاالة في صد التمميذ وقيره     
شباع حاجاتو  رغباتو والوقوف في طريق تحقيق االنتقاد الشديد خوفو من العقاب أو كوا 

مما يجعمو يكبت مشاعره ويصبح مترددا بميدا غير واثق من نفسو، وىذا الكبت يولد 
تأثيره الكبير عمى جيازه  لو القمق نتيجة الصراع بين رغباتو وعدم إشباعيا مما يكون

 العصبي والذي يؤدي بدوره إلى التوتر المستمر.

عمى السمع والنطق. )بمعباس فضيمة،  السيئكما أن ىناك أمراض يكون ليا أثرىا     
 (22، ص 2012
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ومن خصائص التبلميذ الذين يعانون صعوبات التعميم: النشاط الزائد، االندالع     
والتيور، الفشل في المواد الدراسية، ضعف التعبير المغوي، ضعف في الحركات 

بات االنتباه، اضطرابات الذاكرة القصيرة والبعيدة، عدم الصغيرة والكبيرة، اضطرا
االستقرار العاطفي، االضطرابات العصبية. ويتضح ىنا مدى ترابط وتكامل ىذه 

 العوامل الذاتية بعضيا البعض.

من الواضح أن المناخ األسري لو دور كبير في رسوب  العوامل األسرية: -1-2
 ن ذلك في النقاط اآلتية:مالتبلميذ ويك

الواحدة الوضع المضطرب الذي  كثرة الصراعات وسوء التفاىم بين أفراد األسرة -
 يكون لو تأثير سمبي عمى التحصيل الدراسي لمتبلميذ وعمى مردودىم العممي.

انخفاض المستوى المعيشي وضعف الدخل اليومي لؤلسرة، إذ تشير بعض  -
بعض األحيان إلى الدراسات إلى أن قرار انقطاع األطفال عن الدراسة يرجع في 

 تحمميم لمسؤوليات الرعاية أو ممارسة بعض األعمال المساعدة في دخل األسرة.

يام من جميع حاالت التغيب عن المدرسة ترجع إلى ق %10إلى أن  فوكسويشير     
ويزيد  .(85، ص 2017)بودفة آسيا، حبشي منى،  األطفال بميام مرتبطة بالبيت

احتمالية االنقطاع عن المدرسة لدى الذكور أكثر منو عند التغيب عن الدراسة أو 
 اإلناث.

 ترتيب الميبلد والنوع واألعمار بالنسبة لئلخوة والتحصيل الدراسي. -
ارتفاع عدد أفراد األسرة والمسكن الضيق وغير المناسب أسباب غير مبلئمة  -

 لمدراسة والتحصيل.
رقابة، والقيام باألعمال  توجيو أو تدليل األبناء الزائد والخضوع لكل متطمباتيم دون -

والواجبات المدرسية نيابة عنيم، تولد لو األنانية ويصبح شخصا اتكاليا غير قادر 
 (23، ص 2012)بمعباس فضيمة،  .عمى القيام بوظائفو بنفسو

معين في المعاممة بين التساىل في العقاب أو  عدم استقرار الوالدين عمى أسموب -
 وتذبذب نتائج األبناء. القسوة يؤدي إلى تشتت

 التفرقة بين األبناء والبلمساواة بينيم والخروج عن الطاعة. -
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واإلدمان  المخدراتعدم االستقرار العائمة وتصدعيا، بسبب الطبلق أو تعاطي  -
لدى أحد الوالدين يؤدي إلى إحساس التمميذ بالحرمان العاطفي وعدم اىتماميم 

 بدراستو ىذا ما يفقده األمان داخل أسرتو مما يؤثر عمى تحصيمو الدراسي.
 ويمكن حصرىا في النقاط اآلتية:  العوامل المدرسية: -1-3
يكون سبب في التمميذ فمثبل الغش  سموكيات ىيرجع الرسوب بالدرجة األولى إل -

: الغش مؤشر في فشل التحصيل ومسبب إبراىيم حريريرسوبو كما يقول الباحث 
 (37، ص 2016العايبي، ىند بيكي، )جياد  ؛لمرسوب من عدة جوانب

المستوى التحصيمي لمتمميذ الذي يدفعو الستخدام الغش، إن الكثير من التبلميذ  -
إن الكثير منيم يتم زيادتيم  يجتازون السنة الدراسية بمستوى تحصيمي متوسط بل

 جات حتى يحصموا عمى درجة النجاح؛في الدر 
التميز والتفرقة بين التبلميذ من طرف المعمم وعدم إجازتيم حسب أعماليم  -

 ؛ومجيوداتيم
توزيع التبلميذ في القسم من حيث الذكاء والنشاط واالجتياد تجعل المعمم في  -

بلث المذكورة أعبله وييمل الفئة المتبقية غالب األحيان التعامل مع ىذه الفئات الث
 وعدم االطمئنان فتمجأ إلى الركون؛مما يسبب ليا القمق وعدم الشعور بالذات 

 لممدرس وعدم تمقيو التكوين الجيد؛انخفاض الكفاءة المينية  -
ازدحام األقسام التربوية بالتبلميذ يصعب مراعاة الفروق الفردية والتحكم الجيد  -

التبلميذ ظ و حظلممادة العممية بالشكل المطموب، وكذا يقمل من و لؤلستاذ وتقديم
 نيم من طرح األسئمة واالستفسارات؛في المشاركة باإلضافة إلى حرما

(: أن الرسوب 2012) Philippeفميب سوء معاممة األستاذ لمتمميذ حيث يرى  -
اليوم لو الدراسي من قبل كان سببو التبلميذ وىو المبلم الوحيد عمى رسوبو، أما 

عدة عوامل وأرجع أكبر عامل يؤدي بالتمميذ لمرسوب الدراسي ىو سوء معاممة 
، 2017)سارة زىرونة،  ؛األستاذ لمتمميذ حيث أنيا تمعب دورا كبير جدا في رسوبو

 (21ص 
استخدام أساليب التيديد والعقاب من طرف المربين يؤدي إلى شعور التمميذ  -

 .ل الذات وفقدان الثقة بالنفسوعدم الكفاءة، عدم تقببالدونية 
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( في 2005) كربوش عبد الحميد وبوسنة عبد الوافيحيث أشار كل من     
دراستيما، حول العقاب المدرسي وطفل المدرسة االبتدائية إلى: أن العقاب الذي 
طابعو القسوة مع استعمال ألفاظ ترمي إلى تشويو صورة التمميذ أمام زمبلئو ينتج 
عاقة لمحياة المدرسية، فيصبح التمميذ يشعر بالتوتر الدائم والنفور  عنو كبت لقدراتو وا 

 أداءضافة إلى عدم تحمل منافسة الزمبلء لظيور مشقة كبيرة في من المعمم، باإل
الواجبات، فالتمميذ الخائف من الرسوب في االمتحان تتضاعف مخاوفو حين يعرف 
أن العقاب سيكون من نصيبو سواء من والديو أو مدرسيو ومنو أن االرتباك يؤثر 

)سارة  دراسيو.رفات عمى نتائجو الدراسية مما يجعل التمميذ دوما فاشبل بسبب تص
 (22، ص 2017زىرونة، 

تساىل الكثير من المعممين في تقييم تبلميذىم بصورة غير موضوعية يساىم في  -
فشميم مستقببل، حيث يصبحون معتمدين كميا عمى معممييم وفي حالة انقطاع ىذه 

 ى تأخرىم دراسيا وبالتالي رسوبيم؛المساعدة تؤدي إل
إعطاء المعمم الواجبات المنزلية الكثيرة ليا دور في الفشل الدراسي، حيث ال يكمل  -

 اتجاه أسرىم؛بعض التبلميذ واجباتيم بسبب ظروفيم العائمية والتزاماتيم 
ارتفاع ساعات الدراسة خبلل اليوم يزيد من إجياد التمميذ فكريا وبدنيا مما يقمل  -

إلى البحث عن سبيل لمراحة بالتغيب من إنتاجو المعرفي األمر الذي يدفعو 
إلى يوم كامل وقد تؤدي واليروب والتأخر عن الدراسة لفترات طويمة قد تحصل 

 إلى رسوبو؛
م في زيادة معدالت الفشل سيتكثرة غياب المعمم وعيوب تقوميو لمتبلميذ  -

 والرسوب؛
ي مما عدم مناسبة المناىج الدراسية المقدمة لمتبلميذ مع عمرىم العقمي والزمن -

 عب عمييم درجة استيعاب المعمومات؛يص
كثافة البرامج والمناىج واستعمال طرائق تدريسيا غير سميمة وكيفية إجراء  -

 نيا وكذا التقييم وأساليبو ودقتو؛االمتحانات وصياغتيا ومضامي
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الوضع التعميمي وأساليب التعميم المتبعة في المدارس والتي ال تخدم مصمحة  -
تجعمو يعيد ويكرر السنة مما يفقده الثقة بنفسو،  دم مبلءمتيا لو،التمميذ وتعممو وع

 ؛ومتعة وجوده في المدرسة
(: أن المناخ 1961) ليكرت يرى تأثير المناخ المدرسي عمى التمميذ، حيث -

المدرسي يحدد مستوى ودرجة إنتاجية المؤسسة والتحصيل الدراسي لمطمبة ونسبة 
غياب وحضور ورسوب وتسرب التبلميذ وسموكيم وحل الكثير من المشكبلت في 

 (23، ص 2017)سارة زىرونة،  ؛المدارس
صعوبة ويرىقو وكذلك بعد المدرسة عن مقر السكن بالنسبة لمتمميذ مما يتعبو   -

 إلييا مما يؤثر سمبا عمى تحصيمو؛ التنقل
كما يرى أن المناخ المدرسي اإليجابي لو أثر في زيادة تحصيل الطمبة، وأن  -

اعمية في خمق بيئة فالمدرسة التي تتبنى استراتيجيات دعم المناخ اإليجابي أكثر 
جميعيا، مشجعة عمى التعمم وأكثر قدرة عمى محاربة أشكال العنف والمضايقات 

)د/ إيمان محمد رضا عمي التميمي،  ؛وأن الطمبة يشعرون باألمان والتعمم األفضل
 (316، ص 2014

 وسوء التسيير لممؤسسات التعميمية؛نقص الوسائل التعميمية  -
الوضع التعميمي وأساليب التعميم المتبعة في المدارس والتي ال تخدم مصمحة  -

، وبنفسثقة مو يعيد ويكرر السنة مما يفقده الالتمميذ وتعممو وعدم مبلءمتيا لو، تجع
 متعة وجوده في المدرسة؛و 

سوء التوجيو يؤدي بصورة مباشرة إلى رسوب التبلميذ وما ىو سائد اليوم في  -
منظومتنا التربوية، ىو أن الكثير من التبلميذ يوجيون عمى أساس مؤل المناصب 

قدرات التمميذ ب تيتم أساسا البيداغوجية فقط، فنجد طريقة التوجيو تعتبر آلية ال
نما تيدف قبل كل شيء إلى تحقيق متطمبات الخريطة المدرسية.  وميولو ورغباتو وا 

ونجد أن التمميذ إذ وجو بطريقة سيئة عادة ما يجد صعوبة في متابعة دراسة ال     
مكاناتو وال مساره الميني، وىذا ما يؤدي بالطالب  يميل إلييا، وال تتفق مع قدراتو وا 

 (67، ص 2005)الحاج قدوري،  .إلى إىمال الدراسة وتركيا



منو الحد آليات مسبباتو بين المدرسي الرسوب                                    الثالث الفصل  

 

74 
 

إنو لمن الطبيعي أن يعيش تمميذ في بيئة اجتماعية تؤثر العوامل االجتماعية: -1-4
ذا كانت البيئة أنيا تؤثر سمبا عمى مستواه فبل شك سيئة  فيو ويؤثر فييا، وا 

والميممين في حيو أو الدراسي، وكذا رفقاء السوء واألطفال المرشدين، األشقياء 
 .في الشارع أو أماكن الميو والمعب فإنو بذلك يسمك سموكيم وتنتقل العدوى إليو
 كما أن نظرة التمميذ لممدرسة أو المؤسسة التربوية والتعميم وسبب ذىاب ىيبتيا

المجتمع ليا وتصغير دورىا في مجاالت  النتقاد ومكانتيا التربوية والعممية
ىدار  الحياة. كذلك الحال بالنسبة لمتقميل من شأن المعممين بصفة خاصة وا 

كراىتيم وحقوقيم وكذا طبقة المثقفين ذوي المستويات العالية والشيادات الرفيعة 
وحالة التيميش واإلقصاء والبطالة التي يعانون منيا)بمعباس  ،عامة بصفة

 (24،ص 2012فضيمة، 

التحصيل الدراسي لمتمميذ وتجعمو ال يبالي كل ىذه األسباب وغيرىا ليا تأثير عمى      
 بالعمم والتعميم وال يحترم المؤسسة التربوية والمعمم.

ويقصد بيا العوامل المادية لمتمميذ وأسرتو، فالجانب المادي العوامل االقتصادية: -1-5
لو ارتباط وثيق بالتحصيل الدراسي لمتمميذ لما ينجر عنو من نقص في التغذية 

باس وعدم توفر األدوات المدرسية مما يجبر التمميذ عمى السكن والم ورداءة
القيام بأعمال جانبية بعد توقيت الدراسة فيصبح منيكا غير قادر عمى مواصمة 

عف التحصيل لديو وبالتالي يؤدي إلى ضالدراسة بشكل جيد وىذا ما يؤدي إلى 
 رسوبو.

(: أن السبب في رسوب التبلميذ أو نجاحيم يعود 1966) Colemanووجد 
إلى الخمفية االقتصادية واالجتماعية لمطبلب، أي المستوى االقتصادي واالجتماعي 

 (19، ص 2017)سارة زىرونة،  .ألسرة الطالب والجو االجتماعي السائد في المدرسة

الريحاني اسة أما عمى المستوى العربي فإن أقدم دراسة في ىذا المجال ىي در 
بناني وقد قامت بدراسة العبلقة بين م( وأجريت في المجتمع ال1968) Weightmanو

الطبقة االجتماعية والنجاح في الدراسة وقد توصبل في نتائج دراستيما إلى أن ىناك 
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عبلقة ووظيفة بين المستوى الطبقي والنجاح في الدراسة أي أن ذوي الطبقات العميا 
في األداء الدراسي وليست ىذا فحسب بل إنيم ىم الذين يتمكنون  يتقدمون عمى غيرىم

)المرجع السابق، ص  .من مواصمة دراستيم العميا والحصول عمى مراكز وظيفية أعمى
19) 

توصل خبلليا إلى عدم وجود ارتباط  رشدي عبده حنينوىناك دراسة لمدكتور      
بين المستوى الدراسي لؤلبناء ونجاحيم والمستوى االقتصادي لؤلسرة وتوصل إلى أن 

في كثير من األحيان حافزا  فقر األسرة وضعف مستواىا االقتصادي واالجتماعي يكون
. يةلبذل المزيد من الجيد والنجاح في الدراسة والوصول إلى أعمى المراكز االجتماع

 (20)نفس المرجع السابق، ص 

إن أىم ما توصل إليو عمم االجتماع حديثا، أنو أقام الدليل  العوامل الثقافية: -1-6
عمى أن النجاح أو الفشل في التعميم ال يمكن أن تدرك أسبابيا الحقيقية إال بعد الرجوع 

 د)جيا .والطمبةإلى الثقافة األصمية السائدة في الوسط الذي ينتمي إليو التبلميذ 
 (36، ص 2016العايبي، ىند بيكي، 

مفتش التربية بفرنسا، أن التفاوت االجتماعي  (J.Repsseauريبسو )ويقول      
واالقتصادي بين أفراد المجتمع ينجر عنو أيضا تفاوت بين المستويات الثقافية 

)الحاج قدوري،  .والعممية، والتي ليا األثر البالغ في نجاح أو فشل التمميذ في دراستو
 (64، ص 2005

وقد أثبتت عدة دراسات أن الفشل المدرسي يتأثر بالوسط الثقافي وخاصة الوسط      
المغوي الذي ينشأ فيو الطفل ويكتسب منو المستوى الثقافي الذي يعمل عمى توظيفو في 

ثم م ومعارف في المدرسة و ة عمدحياتو المدرسية، فقد نجد أن التمميذ يتمقى ويتعمم ع
يرجع إلى المحيط المدرسي الذي يعيش فيو، فيجد عوارض ومؤثرات تنسيو ما تعممو 

 فيؤدي بو إلى عدم حرصو عمى تعممو ودراستو.
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ومن خبلل ىذا كمو نستطيع القول بأن المستوى التعميمي والثقافي لؤلسرة لو دور     
عمى التحصيل كبير في المسار التعميمي لمتمميذ وقد يؤثر بشكل إيجابي أو سمبي 

 . لوالعممي 

يعتبر الرسوب المدرسي ظاىرة تتمحور تحتيا عدة  أشكال الرسوب المدرسي: -2
 أشكال يمكن أن نوجزىا في اآلتي:

يطمق ىذا النوع عمى فشل التمميذ المواد التي يتمقى تعميمو فييا.  الرسوب العام: -2-1
ينة أو وىذا ال يعني فشمو في كل المجاالت فقد يكون ناجحا في رياضة مع

 حرفة ما لكن رسوبو يكون في المجال التعميمي المدرسي.
ينسب ىذا النوع إلى التمميذ الذي يرسب في بعض المواد دون  الرسوب الجزئي: -2-2

البعض اآلخر ويقترن بالتخمف الذي يكون عمى شكل ضعف في مقدرة التمميذ 
أو التعبير، في تعمم المادة التعميمية ذات االرتباط األكثر بالقدرات العقمية 

ويمكن أن يكون قويا في مواد أخرى كالموسيقى، التربية البدنية والرياضية 
 وبذلك تظير قدراتو الكامنة.

وىو أن يرسب التمميذ في امتحان بسبب ما يحدث في األسرة  الرسوب العارض: -2-3
من ظروف، وىذا سرعان ما يزول بزوال مؤشر الدافع إلى الرسوب. فقد يرسب 

نما التمميذ لكن ل مثبل: وفاة أحد أفراد يس لضعف قدراتو أو عدم اىتمامو وا 
سيما الوالدين أو حدوث طوارئ تحدث الستقرار داخل األسرة أو العائمة ال

اإلصابة بمرض قد يكون طويل األمد وبالتالي االنتقال إلى المستوى المناسب 
 (83، ص 2017دفة آسيا، حبشي منى، لو )بو 

بر التبلميذ أكثر فئة تتأثر بالمحيط المتواجدين فيو يعت آثار الرسوب المدرسي: -3
خاصة في مجال الدراسة، حيث يتعرض التمميذ لعدة مشاكل منيا الرسوب 
المدرسي. فيي مشكمة مدرسية واجتماعية تيم كل األطراف الذين ليم صمة 
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مباشرة من آباء ومعممين وتبلميذ وغيرىم، ويمكن حصر مجموعة اآلثار 
 في اآلتي:لمرسوب المدرسي 

 نذكرىا في النقاط اآلتية: آثار الرسوب عمى التالميذ: -3-1
تزعزع الثقة بالنفس حيث يؤثر الرسوب في شخصية التمميذ تأثيرا غير مرغوب  -

فيو وقد بينت الدراسات في العيادات النفسية عمى األطفال الراسبين أن ثقتيم 
وأن الرسوب غالبا ما بأنفسيم قد تزعزعت، فإن احترام التمميذ لنفسو قد انيدم. 

 )جياد ؛يؤدي إلى إضعاف شعوره باألمن الذي ىو من متطمبات الصحة النفسية
 (42، ص 2016العايبي، ىند بيكي، 

ا الحاجة إلى التكيف مع البيئة الجديدة من معممين وزمبلء جدد أصغر منو سن -
 قد يؤدي إلى سوء نتائج التحصيل؛

كما قد .احترام الذات واألداء األكاديميازدياد شعوره بالنقص يؤدي إلى عدم  -
يؤدي ذلك أحيانا إلى تسرب الطالب من المدرسة سواء في مرحمة التعميم غير 
اإللزامي أو اإللزامي نتيجة لتراخي القوانين كما ىو الحال في البمدان النامية مما 

 18-16من الطمبة تتراوح أعمارىم بين  %10وقد أشار  ،يحرم الطالب من حقوقو
، 2014)د/ إيمان محمد رضا عمي، التميمي،  ؛أنيم تركوا المدرسة بسبب الرسوب

 (320ص 
قد يكون المعمم أحيانا عامبل مساىما في  آثار الرسوب عمى المعمم: -3-2

رسوب التبلميذ سواء من خبلل عبلقتو معيم أو الطريقة التي ينتيجيا أو المجوء 
تمميذ في ىذه المرحمة مراىق وحساس إلى استعمال وسائل عقاب مختمفة مع أن ال

 ليذه الوسائل.
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رسوب التبلميذ يعكس سمعة المعمم المينية بالسمب وبالسوء فيتمقى الموم من  -
ر عمى أداء واجباتو عمى أكمل طرف اإلدارة المدرسية والمجتمع كونو غير قاد

 وجو؛
 قت تأكيد رسوبشعور المعمم بالنقص عند رسوب التبلميذ فيو في نفس الو  -

 التعميم المعطى لو؛
 قمة الجدارة أثناء القيام بميمة التعميم والتربية. -

لمرسوب آثار سمبية عمى الجو العام لممدرسة  أثار الرسوب عمى المدرسة: -3-2
 ويمكن ذكرىا في اآلتي:

يقمل من القدرة عمى تنظيم األعداد الجديدة من التبلميذ الراسبين في الفصول   -
األولى، بسبب التضخم واالنضباط وىذا لكثافة الطبلب في الصف مع نقص في 

 (42، ص 2016لعايبي، ىند البيكي، )جياد ا ؛عدد المعممين
 بوي الداخمي لممدرسة بصورة صارمة؛عدم تطبيق النظام التر  -
األعمار في الصف الواحد وخاصة إذا كان منتشرا بين الطمبة  إن اختبلف -

كمدارس جنوب إفريقيا، يصبح التعميم أكثر صعوبة عمى المعمم تمبية احتياجات 
د )د/ إيمان محم ؛المتعممين برغم اختبلفيا بين الطمبة وكذا استراتيجيات التعميم

 (320، ص 2014رضا عمي التميمي، 
لقد كان تقييم فاعمية النظام التربوي والتعميم التربوي:آثار الرسوب عمى النظام  -3-3

، أي نسبة رسوب وتسرب عبر عنو بالرسوب والتسرب المدرسيالنظامي ي
التبلميذ في كل المراحل التعميمية، إذ يشكل الرسوب المدرسي مظيرا من 

التربوية المسطرة لذا وجب القضاء عميو أو  األىدافمظاىر عدم تحقيق 
التخفيف منو لتجنب اآلثار التي يخمفيا عمى األفراد والظواىر والمشكبلت 

 التربوية التي تنجم عنو.
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 يمكن حصرىا في النقاط اآلتية:وآثار الرسوب عمى األسرة: -3-4

 ق والحيرة في حالة إخفاق األبناء؛شعور أسرة التمميذ بالقم -
 ت التي تبذليا المؤسسة التعميمية؛قدرات األبناء وكذا المجيوداالشك في  -
الطالب لسنة  إبداء اآلباء جانبا من المقارنة بين مينة أبنائيم وأقرانيم وتأخير -

 كاممة عن سوق العمل؛
 انخفاض مستوى الدخل لؤلسرة قد يؤدي إلى إبعاد الطفل المخفق عن المدرسة. -

تمتد آثار ظاىرة الرسوب إلى المجتمع بكاممو  آثار الرسوب عمى المجتمع: -3-4
وذلك أن كثرة عدد الراسبين والمخفقين تعني حرمانو من أفراد وعناصر عمى 
مستوى مناسب من الثقافة والخبرة والنضج خاصة أن عددا ممحوظا من ىؤالء 

)جياد  ؛الراسبين يغادرون المدرسة قبل إتمام المرحمة بسبب إخفاقيم وفشميم
 (44، ص 43، ص 2016ىند البيكي،  العايبي،

تمثل ظاىرة الرسوب المدرسي مشكمة اجتماعية اقتصادية نتيجة لبلستخدام غير  -
الفعال لمموارد إذ أن التمميذ الذي يكرر صفو يكون لو تأثيرا اقتصاديا وذلك بإضافة 

بين ىذا التمميذ وبالتالي توفير المستمزمات المدرسية لو. فإذا زادت سنة ىؤالء الراس
لؤلموال  إىدارافيذا يتطمب زيادة عدد المعممين في الفصول الدراسية وىذا ما يعتبر 

الترفيع وتبذيرا لمقوة البشرية، إذ دفع ىذا األمر بعض الدول إلى اعتماد سياسيات 
 التمقائي لجميع التبلميذ؛

نما يمكن  - الرسوب ال يعالج مشكبلت التحصيل المنخفض بصورة مرضية، وا 
)د/ إيمان محمد رضا عمي التميمي،  .زويد ىؤالء الطبلب بفرص التعممالحل في ت

 (322ص  ،321، ص 2014
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ومن ىنا يمكن القول أن الرسوب المدرسي لو آثاره البالغة عمى التمميذ عمى 
المعمم، عمى األسرة والمجتمع بحرمانو من اكتساب أفراد مثقفين ذو خبرة ونضج وكذا 

 موال الدولة وتبذير القوة البشرية المستغمة.يساىم بشكل كبير في إىدار أ

يمكن تحديد سمات التبلميذ الراسبين في عدة سمات  سمات التالميذ الراسبين: -4
 نذكرىا كاآلتي:

ضعف الذاكرة والتشتت، في الغالب يميل التبلميذ  وتشمل:السمات العقمية:  -4-1
العقمية، إلى األشغال اليدوية فبل طاقة ليم عمى حل المشكبلت أو المسائل 

يمتازون ببطء التعمم وعدم القدرة عمى التركيز واالنتباه والتفكير المجرد 
 وانخفاض مفيوم الذات، يعتبرون أقل نضجا وأقل جدية في اىتماماتيم.

أىم ما يميز التبلميذ الراسبين عن غيرىم من التبلميذ  السمات الجسمية: -4-2
ا، وأقل تناسقا كما يحتمل العاديين في نموىم الجسمي فيم أقل طوال وأثقل وزن

انتشار ضعف السمع وعيوب الكبلم، وسوء التغذية، وعيوب اإلبصار أكثر من 
، ص 2016العاديين وضعف الحواس بشكل عام )جياد العايبي، ىند بيكي،

45) 
 ويمكن حصرىا في اآلتي: السمات االنفعالية: -4-3

 لنفس، مشاعر النقص، الفشل والعجز؛فقدان الثقة با -
 خجل، انعدام األمن، الخوف والقمق؛رار االنفعالي والعدم االستق -
 ذ محدودي القدرات في توجيو الذات؛تبلمي -
 شدة الحساسية؛ -
 يمتاز سموكيم باألنانية واالعتماد عمى الغير، العدوانية، والتمرد. -

 ويمكن ذكرىا في النقاط اآلتية: السمات االجتماعية: -4-4
 اض من أىم السمات االجتماعية.الشعور بالدونية، االنسحاب، العداء واالعتر  -
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 عدم االىتمام بالعادات والتقاليد؛ -
 تنقصيم سمات القيادة؛ -
 سيل انتقاليم نحو االنحراف. -

 وتظير في النقاط اآلتية: السمات السموكية: -4-5
 دم المشاركة في األنشطة البلصفية؛ع -
 المناقشة والمشاركة أثناء الدرس؛ عدم -
 عدم القدرة عمى إبداء الرأي؛ -
 في اتخاذ القرار.التردد  -

ىناك عدة اقتراحات لمحد من  الحمول المقترحة لمحد من الرسوب المدرسي: -5
 ظاىرة الرسوب المدرسي ويمكن حصرىا في النقاط اآلتية:

 بدال من االنتظار لتفشي الظاىرة؛التركيز عمى الوقاية والتدخل المبكر  -
 ية أساسيا التعاون؛اء عبلقة تكاممتشكيل شراكة مع أولياء األمور والمدرسة وبن -
حث األولياء أمور التبلميذ من خبلل وسائل اإلعبلم وأماكن العبادة عمى  -

االىتمام بدراسة أبنائيم المعيدين ومتابعة تحصيميم الدراسي منذ بداية العام 
 وأىمية زيارة مدارسيم بشكل مستمر؛الدراسي 

التي تقوي الطموح توجيو النصائح واإلرشادات لآلباء واألميات وأولياء األمور  -
ف عندىم وعند أبنائيم لوضع ىدف عممي وميني منذ بداية حياتيم لبموغ األىدا

 رغم الصعاب التي يمكن مواجيتيا؛
 ت المدرسة والمنزل وجماعة الرفاق؛حث اآلباء عمى تحقيق الموازنة بين متطمبا -
دراسة ضرورة مكوث أولياء األمور في البيت السيما خبلل أوقات الميل لمتابعة  -

األبناء مع قيام األبوين بحث األبناء عمى السعي واالجتياد ومواصمة الدراسة وعدم 
 (91، ص 2017دفة آسيا، حبشي منى، )بو  ؛تركيا
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عمى األسرة ترشيد االستيبلك والموازنة بين المداخيل والمصاريف لكي تكون  -
 ممي؛ئيا واإلشراف عمى تحصيميم العفي وضع إيجابي يمكنيا من تربية أبنا

توفير جو مناسب لؤلبناء من سكينة وىدوء وتخصيص عرف لمدراسة إذا أمكن  -
 ة؛ذلك ألداء األبناء لواجباتيم الدراسية وكذا تييئة الكتب المدرسي

حث األبوين عمى عدم تشغيل األبناء في األعمال االقتصادية أثناء الدراسة ألن  -
 م ويفقد التمميذ تركيزه واىتمامو؛ذلك يضر بدراستي

 ويات العممية والتربوية لممدرسين؛رفع المست -
حث المدرسين عمى مواصمة الدراسة الجامعية العميا من أجل مواصمة المسيرة  -

 ما توصمت إليو المناىج التربوية؛ التربوية والعممية ليم واإلطبلع عمى أحدث
توفير التسييبلت التربوية والعممية التي يحتاجيا التبلميذ كتوفير وسائل  -
لعة، المكتبات والساحات ضاح السمعية البصرية، المختبرات، قاعات المطااإلي

 الرياضية؛
 اعاة المقاييس التربوية المعتمدة؛تشكيل أفواج تربوية بمر  -
 داد الفوج التربوي بأقصى ما يمكن؛تقميص تع -
تطبيقية لمتبلميذ التأكيد عمى ضرورة ضمان األعمال الموجية واألعمال ال -

 وأعمال الورشات؛
 م اآللي تماشيا مع مستجدات العصر؛دريس مادة اإلعبلت -
إجراء فحوص مخصصة لتقويم المكتسبات القبمية لمتبلميذ في بداية السنة  -

الدراسية بيدف الكشف عن مواطن القوة والضعف في أداء المتعممين وتحديد 
قدراتو الصعوبات التي يواجييا أثناء التعميم وكذا مساعدة المتعمم في التعرف عمى 

مكاناتو وتقديم سبل تح  سينيا وتنميتيا إلى أقصى حد ممكن؛وا 
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ضمان المتابعة البيداغوجية والمرافقة المبلئمة لمتبلميذ المنتقمين إلى السنة  -
الثانية ابتدائي والذين لدييم صعوبات في التعممات األساسية وكذا التبلميذ 

في مرحمة التعميم  5)أقل من  المنتقمين إلى القسم األعمى بالمعدالت االستثنائية
في مرحمتي التعميم المتوسط والتعميم الثانوي خبلل السنة  10االبتدائي وأقل من 

 (4، ص 2021-2020 منشور اإلطار) ؛الدراسية
دراسة نتائج العام الدراسي وحصر التبلميذ المعيدين والتعرف عمى التبلميذ  -

تي يتكرر فييا وتسجيميم في متكرري الرسوب من حيث عدد اإلعادة والمواد ال
الميني لغرض المتابعة سجل المتابعة لدى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي و 

 والرعاية؛
عمل جمسات اإلرشاد الجمعي في بداية العام الدراسي الجديد مع ىؤالء الطبلب  -

وتوجيييم بأىمية االستعداد الدراسي المبكر، ومعالجة أوضاعيم الدراسية في المواد 
بد اهلل )د/ع ؛لتي يتكرر رسوبيم فييا ومتابعتيا منذ بداية العام الدراسيا

 (178، ص 2007الطراونة،
متابعة مدى تطورىم الدراسي وتشجيع التبلميذ الذين أظيروا استجابات ايجابية  -

 البقية ليصبحوا في مستوى زمبلئيم؛واألخذ بأيدي 
ت الخاصة في المؤسسات اتعزيز التكفل البيداغوجي بالتبلميذ ذوي االحتياج -

 التعميمية؛
تعزيز التكفل البيداغوجي بالتبلميذ المرضى الماكثين في المستشفيات ومراكز  -

، 2022-2021 ؛ )منشور اإلطارالعبلج لمدة طويمة بالتنسيق مع قطاع الصحة
 (5ص 
إجراء االختبارات االستدراكية لتبلميذ السنة األولى والثانية ثانوي الذين لم يوفقوا  -

كما  9.99-9في االرتقاء إلى المستوى األعمى الحاصمين عمى معدل سنوي بين 
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وزارة التربية الصادر عن  16/و.ت.و/ أ.ع/160جاء في المنشور الوزاري رقم 
ي المتعمق بتنظيم االختبارات االستدراكية ف 2016فيفري  01: الوطنية المؤرخ في

 السنتين األولى والثانية ثانوي؛
 تدريس وتوفير بيئة مناسبة لمتعمم؛المادية في التحسين الظروف  -
تحسين عممية التعميم والتعمم لتطوير إمكانات التبلميذ من خبلل تدريب  -

العايبي، ىند  )جياد ؛اختيار طرق التدريس المناسبة وتقويمات التعمم ،المعممين
 (47، ص 2016بيكي، 

إلى أن منح التمميذ توفير الكتب المدرسية بكمية أكبر حيث تشير الدراسات  -
ص  الكتب المدرسية األفضل يحسن األداء األكاديمي ) نفس المرجع السابق،

47.) 
، وبناء عبلقات شخصية مع التبلميذ لدعم مناخات إيجابية في الصفوف خمق -

التعثر , يجب أن يرى ىؤالء التبلميذ معممييم وآبائيم يتعاونون من أجل مساعدتيم 
 ولو كانت أقل من باقي زمبلئيم؛ معمى النجاح وتقدير جيودى

 توفير فصول دراسية أصغر لمتبلميذ المعرضين لخطر الفشل الدراسي -
 والرسوب؛

 ؛توفير فصول دراسية خاصة لمتبلميذ المعرضين لخطر التسرب الدراسي -
تقديم تعميم إضافي لمطمبة لخطر الفشل الدراسي من خبلل تمديد الدوام اليومي  -

 ؛و حتى خارج الدوام المدرسي ) دروس الدعم المدرسي(في البرنامج الدراسي أ
تعزيز تدريس التربية التشكيمية والتربية الموسيقية والسير عمى توفير التأطير  -

المناسب ليما وذلك باستحداث شعبة فنون في مرحمة التعميم الثانوي العام 
أفريل  18و/رد المؤرخ في :  /و ت618والتكنولوجي طبقا لممنشور الوزاري رقم 

 ؛2022
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تثقيف المعممين لتمكينيم من فيم االحتياجات الخاصة وتمبيتيا وتمكينيم  -
 ؛الوصول إلى األشخاص ذوي الخبرة في مجال الموارد والمعالجة والتعميم الخاص

 (325، ص 2014د رضا عمي التميمي، )د/ إيمان محم
ية، وأن التأكد من أن توقعات التحصيل الدراسي لكل صف دراسي توقعات واقع -

وضع معايير لممناىج والتحصيل غير دقيقة لذا كثير من الطمبة ال يستطيعون 
الوفاء بيا لذا نسمح في بعض األحيان انتقادات توجو لممناىج التربوية في 

 )جياد؛ المدارس، حيث أجريت عدة تعديبلت عمييا لمتناسب مع مستويات التبلميذ
 (50، ص 2016العايبي، ىند بيكي، 

 مناىج دراسية تتبلءم وقدرات التبلميذ ومستوياتيم .إعداد  -
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  :خالصة

في ىذا الفصل إلى العوامل المؤدية إلى الرسوب المدرسي منيا ما تم التطرق 
كما  وثقافية ، اجتماعية، اقتصاديةمدرسية تنجم عن التمميذ ومنيا ما ىي أسرية،

النظام  تطرقت الباحثة إلى أشكال الرسوب وآثاره عمى التمميذ، المعمم، المدرسة،
، األسرة والمجتمع وكذا تم توضيح سمات التبلميذ الراسبين وتم إعطاء في التربوي

 األخير اقتراحات عديدة لمحد من ظاىرة الرسوب المدرسي.



 
 الفصل الرابع

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 

 تمهيد 

 الدراسة االستطالعية )جمع المادة العممية( -1
 المنهج المتبع  -2
 مجاالت الدراسة )البشري، الزماني والمكاني( -3
 عينة الدراسة  -4
 األدوات المستخدمة لجمع البيانات )المالحظة، االستمارة( -5
 أساليب المعالجة اإلحصائية المتبعة في الدراسة  -6
 خالصة    

 



لمدراسة المنهجية اإلجراءات                                                       الرابع الفصل  

 

88 
 

 تمهيد: 

تتبع مجموعة من الخطوات  أي باحث لمقيام بأي بحث عممي يتوجب عمى
 .إلييا بالتفصيلنتطرق 

تكتسي أىمية ألنيا استطالعية قمنا بإجراء دراسة  الدراسة االستطالعية: -1
 وتيدف إلى:البحث بالغة 

 التعرف عمى خصائص أفراد العينة؛ -
 صالحيتيا؛ معرفة األداة المستعممة في البحث العممي ومدى -
 عمى أىم الصعوبات التي تعرقل سير القيام بالدراسة. التعرف -

ىاتفيا ببعض الزمالء مستشاري التوجيو واإلرشاد ذلك مثال بالتواصل  لقد تم
مستشارا ومستشارة لمتوجيو واإلرشاد المدرسي والميني  05المدرسي والميني عددىم 

جابة عمى ىذا الساال: ىل تعتبر أن برج بوعريريج لإل من والية المعينين بالثانويات
الموسم من وكان ذلك بداية  ؟ىناك عالقة بين مستشار التوجيو ورسوب التالميذ

، تم استالم إجابتيم إما عبر  2021أكتوبر 05بالضبط في2022-2021الدراسي 
البريد اإللكتروني أو باليد عن طريق زيارتيم في ماسساتيم، ومن خالل إجابتيم تم 

 األولي لفرضيات الدراسة. التحديد

ولجمع المادة العممية من خالل ىذه الدراسة االستطالعية األولية تم النزول مرة 
منيا المغمقة سااال  46أخرى إلى الميدان عن طريق توزيع استمارة استبيان تحوي عمى 

، حيث 2022فيفري  21بداية من . ذلك ضمن محاور معينة توضح الحقاوالمفتوحة 
مستشارا ومستشارة لمتوجيو  09ارة عمى عينة من المبحوثين عددىم ماالست وزعت ىذه

إرساليا تم عريريج أو عينين بالثانويات من والية برج بر واإلرشاد المدرسي والميني الم
م عبر البريد اإللكتروني الخاص بيم لمعرفة وجية نظرىم حول دور مستشار التوجيو يل
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الميني في مرحمة د من ظاىرة الرسوب المدرسي و يني في الحمواإلرشاد المدرسي وال
عمى مدى مساىمة مستشار التوجيو في خالل إجابتيم والتعرف من  ،التعميم الثانوي

ظاىرة الرسوب المدرسي أو الزيادة في انتشارىا باإلجابة عمى أسئمة المحاور الحد من 
 اآلتية:

شمل عمى بيانات شخصية لمعينة تمثمت في الجنس الرتبة،  المحور األول:-
 المستوى العممي، التخصص العممي والخبرة المينية.

أسئمة متعمقة بالفرضية األولى: تساىم الحصص اإلعالمية في  محور الثاني:لا-
 أسئمة. 09رسوب التالميذ في مرحمة التعميم الثانوي، احتوى ىذا المحور عمى 

أسئمة متعمقة بالفرضية الثانية: تساىم معايير التوجيو في رسوب  المحور الثالث:-
التالميذ في مرحمة التعميم الثانوي من وجية نظر مستشاري التوجيو وشمل عمى 

 مفتوحة.مغمقة و أسئمة  06

أسئمة متعمقة بالفرضية الثالثة: تساىم المتابعة والتكفل النفسي في  المحور الرابع:-
منيا المغمقة والمفتوحة.  سااال12شمل ، مة التعميم الثانويرسوب التالميذ في مرح
جابات أخرى.  نعم أو ال وا 

أسئمة متعمقة بالفرضية الرابعة: يساىم التقويم المدرسي  المحور الخامس:-
والدراسات في رسوب التالميذ في مرحمة التعميم الثانوي، شمل ىذا المحور عمى 

 سااال منيا المغمقة والمفتوحة. 14

وثين لكتابة وتحديد حوفي األخير تحديد جانب إلضافات مستشاري التوجيو المب
 ما لم يسجل في المحاور أو إحداث تغييرات عمى طبيعة األسئمة المطروحة.
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 نتائج الدراسة االستطالعية: -1-1
اإلجماع عمى تغيير صيغة الفرضيات وربطيا بموضوع الدراسة وفق الميام  -

 شار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني.الحقيقية التي يقوم بيا مست
تغيير صيغة بعض األسئمة في محاور اإلعالم من طرف مبحوثة واحدة فقط  -

جابة باقي أفراد العينة عمى أسئمة المحاور.  وا 
ربط ظاىرة الرسوب المدرسي بعوامل وأسباب أخرى قد تكون اجتماعية، بيئية،  -

دون أن يكون مستشار التوجيو مدرسية أو نفسية أو في التمميذ في حد ذاتو 
 مساىما في انتشارىا بل يعمل عمى الحد من انتشار ظاىرة الرسوب المدرسي.

  :المتبعمنهج ال -2

عمى أسس ترصد الظاىرة موضوع الدراسة من  إالال يمكن أن تقوم أي دراسة 
إتباع المنيج وقد ارتأينا إلى  .كافة جوانبيا والوصول إلى نتائج ذات مصداقية عممية

و بالوصفي الذي يعد من أكثر المناىج استخداما في ميدان العموم االجتماعية لما يميز 
من خصوصيات تتالءم وطبيعة الظاىرة االجتماعية المدروسة، فيو يسعى إلى التحميل 

الدراسة وىي عالقة مستشار التوجيو واإلرشاد  والتفسير وكشف العالقة بين متغيرات
 يف.صخالل عممية التو من  يني في الحد من ظاىرة الرسوب المدرسيالمدرسي والم

ويمكن تعريفو بأنو وصف دقيق وتفصيمي لظاىرة أو موضوع محدد عمى صورة نوعية 
ير الكيفي يصف الظاىرة ويوضح خصائصيا، أما التغيير الكمي عبأو كمية رقمية، فالت

مع فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجة ارتباطيا 
 .(216، ص 2017نادية سعيد عيشور،  الظاىرات المختمفة األخرى. )أ/د/
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ن ويعرف أيضا أنو: طريقة لوصف الظاىرة المدروسة وتحديدىا كميا أو كيفيا ع
يا لمدراسة الدقيقة. )د/جبار رتيبة، عاخضطريق جمع معمومات وتصنيفيا وتحميميا وا  

 (72ص  -71، ص 2016

 :لمكاني(البشري ، الزماني وامجال الدراسة) -3
شممت الحدود البشرية كل مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي  المجال البشري: -3-1

 . والميني المعينين بالثانويات بوالية برج بوعريريج
القيام بيذه الدراسة بداية من شير سبتمبر من الموسم  المجال الزماني: -3-2

،أين تم القيام بالدراسة الميدانية جوان إلى غاية شير  2021/2022الجامعي: 
وذلك بتوزيع استمارة االستبيان عمى عينة البحث  2022مارس  15بداية من 

 .2022ماي 15واسترجاعيا إلى غاية : 
شممت الدراسة ثانويات والية برج بوعريريج دون استثناء  المجال المكاني: -3-3

 ثانوية. 60وعددىا 

لقد تم حضور اجتماع تنسيقي برمجو مدير مركز التوجيو المدرسي والميني برج 
أفريل  26يوم:  بوعريريج خاص بمستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني القدامى

مستشاري التوجيو واإلرشاد  وحضر خاللضمن برمجة االجتماعات التنسيقية،  2022
واستغالل فرصة ىذا االجتماع التنسيقي ، تم رسي والميني المعينين بالثانوياتالمد

د ممئيا من طرف نوتوزيع استمارة االستبيان عمى عينة البحث واستالميا مباشرة ع
 الزمالء.

يج وتوزيعيا كما تم االستعانة بمدير مركز التوجيو المدرسي والميني برج بوعرير 
من طرفو عمى فئة مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني المعينين بالثانويات 

فترة تكوينيم، وكذا مساىمة بعض  أثناء، 2021-2020من فئة المدمجين حديثا دفعة 
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ين ومستشارات التوجيو في توزيع النسخة إلكترونيا عبر البريد الزمالء من المستشار 
 .بيم اإللكتروني الخاص

الباحثة عمى عينة المسح الشامل والتي شممت كل  اعتمدت عينة الدراسة: -4
 60مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني المعينين بالثانويات عددىا 

مستشارا ومستشارة لمتوجيو واإلرشاد المدرسي والميني من بينيم الباحثة نفسيا 
 التي تعتبر مبحوثة في نفس الوقت.

ىي طريقة جمع البيانات والمعمومات من وعن  :أسموب المسح الشامل تعريف
سواء كان  بأساليب مختمفة. ﴾(Population Rosearchجميع مفردات مجتمع البحث 

جية الدراسة جية كمية )منظمة ما أو مجتمعا ما أو حقال زراعيا أو غير ذلك( أو ذلك 
ع( بصورة شاممة تأخذ باالعتبار جية جزئية )إدارة أو قسما في أو منظمة داخل مجتم

طاىر حسو الزيباري، / )د. جميع الزوايا أو المتغيرات المتعمقة بموضوع البحث
 (116ص-115ص ،2011

تعددت وسائل جمع (: االستمارة المالحظة،) األدوات المستخدمة لجمع البيانات -5
أو  البيانات في البحوث االجتماعية إذ تسمح لمباحث باستخدام أكثر من أداة

وتتحدد األداة المناسبة في ضوء طبيعة مشكمة  طريقة حول مشكمة الدراسة،
 البحث وفرضياتيا والمنيج المتبع واألسئمة التي يسعى اإلجابة عمييا.

 وتمثمت أداة البحث في المالحظة واستمارة االستبيان: 

مالحظة الظاىرة  اعتمدت عمى المالحظة البسيطة والتي يقصد بيا المالحظة: -5-1
ومن دون  .طبيعية دون إخضاعيا لمضبط العمميكما تحدث في ظروفيا ال

 نوار/استخدام أدوات دقيقة لمقياس ولمتأكد من دقة المالحظة وموضوعيتيا )د
 (131، ص2018بورزق ،
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وتم  كما تعتبر أقدم الوسائل المستعممة من أجل الحصول عمى المعرفة،
كوني من أىل الميدان وتكون بديييا مالحظة تصرفات  كأول وسيمةاالعتماد عمييا 

 التالميذ أمرا عاديا دون قيد أو شرط.

يعتبر االستبيان أحد الوسائل التي يعتمد عمييا الباحث  االستبيان )االستمارة (: -5-2
يعتمد االستبيان عمى استنطاق  .ع البيانات والمعمومات من مصدرىافي تجمي

أجل الحصول عمى إجابتيم عن الموضوع والتي الناس المستيدفين بالبحث من 
 عبد/)د يتوقع الباحث أنيا مفيدة لبحثو وبالتالي تساعده عمى اختيار فرضياتو

واالستبيان نوعان: المباشر الذي يوزع باليد  (.61ص ،2007الغني عماد،
أما االستبيان غير المباشر ىو الذي  ،الفريق المساعد لومباشرة من الباحث أو 

: البريد المرسل،الياتف،الصحف و عن طريق وسائل االتصال التاليةزيعيتم تو 
  .والتمفزيون اإلذاعةوالمجالت،

تم  ،مفتوحوبعضيا  مغمق تحوي االستمارة عمى مجموعة من األسئمة بعضيا 
 عمى الخطوات التالية:  إعدادىا

الرأي العام عمى مجموعة من مستشاري التوجيو  استطالعتوزيع استمارة  -
المدرسي والميني المعينين بالثانويات بوالية برج بوعريريج تيدف إلى  واإلرشاد
التعرف عمى أىم العوامل المسببة في رسوب التالميذ في مرحمة التعميم محاولة 
 دور مستشار التوجيو في الحد منيا؛و  الثانوي

 النظري لموضوع الدراسة؛الجانب اإلطالع عمى ما جاء في  -
 سااال؛ 50محاور تضم  5ن تتكون من استبياإنشاء استمارة  -
تصاص لتقويم ىذه ل االخىتم عرض االستمارة عمى أساتذة محكمين من أ -

 األداة وتعديميا؛
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بداء قبوليا بصفة جيدة  ةبعد تقديم ىذه االستمارة من طرف األساتذة المحكم - وا 
 ذه االستمارة في صورتيا النيائية؛تم طبع ى

صفحات: الصفحة األولى مقدمة االستبيان،  5ن تتكون استمارة االستبيان م -
الصفحة الثانية معمومات شخصية عن المبحوث وكذا بنود االستبيان وىي 

 موزعة في المحاور اآلتية:
 ؛بيانات شخصية المحور األول: -
المتعمق بالفرضية األولى: لمحصص اإلعالمية عالقة في الحد  المحور الثاني: -

 ،نوي من وجية نظر مستشاري التوجيوالتعميم الثافي مرحمة التالميذ من رسوب 
 ؛منيا المغمقة والمفتوحة 17إلى  08يضم الساال رقم 

المتعمق بالفرضية الثانية: لمعايير التوجيو عالقة في الحد من  المحور الثالث: -
 ،نوي من وجية نظر مستشاري التوجيوفي مرحمة التعميم الثارسوب التالميذ 
 ؛منيا المغمقة والمفتوحة 23ى إل 18يضم الساال رقم 

لممتابعة والتكفل النفسي  :يضم أسئمة متعمقة بالفرضية الثالثة المحور الرابع: -
عالقة في الحد من رسوب التالميذ في مرحمة التعميم الثانوي من وجية نظر 

المفتوحة المغمقة و منيا  26إلى  24يضم أسئمة من الرقم ، مستشاري التوجيو
 أحيانا؛ /نعم /ال

لو عالقة بالفرضية الرابعة: لمتقويم البيداغوجي عالقة في  :المحور الخامس -
الحد من ظاىرة رسوب التالميذ في مرحمة التعميم الثانوي من وجية نظر 

 37من الرقم منيا المغمقة والمفتوحة سااال  14احتوى عمى  ،مستشاري التوجيو
 ؛50إلى 
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 المتبعة في الدراسة: اإلحصائيةأساليب المعالجة  -6

متمكن من يعتبر اإلحصاء مكون من مجموعة من المناىج الكمية المستعممة ل
 .الوصول إلى الحكم الجيد

وقد اعتمدت في ىذه الدراسة في معالجة البيانات عمى مجموعة من األساليب 
 :اآلتية اإلحصائية

  ؛الجداول البسيطة والمركبة -
 ؛K22 كا كرونباخ و فاألمعامل االرتباط  -
 المئوية. النسبة -
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 خالصة:

إلى الدراسة االستطالعية التي تمكنت من  ببدءتطرقنا في ىذا الفصل بادئا 
المناسبة لمحاور الفرضيات المتعمقة  بالدراسة، كما تم تحديد  ةغيخالليا تحديد الص

المنيج الوصفي الذي يصف عينة الدراسة النيائية، التطرق إلى مجاالت الدراسة 
الثالث الزماني والمكاني والبشري واستخدام أدوات جمع البيانات أال وىي المالحظة 

يا في تاإلحصائية التي تم استخدمليب المعالجة االمباشرة واالستمارة دون أن ننسى أس
 الدراسة إلى أن نصل إلى نتائج وأىداف الدراسة التي ستعرض في الفصل الموالي.



 
  الفصل الخامس

 عرض ومناقشة وتفسير نتائج الدراسة

 

 تمهيد

 عرض وتحليل البيانات األولية -1
 مناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضيات  -2
 استنتاج عام -3
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 تمييد:

-نحف بصدد إعداده  -ميداني وآخرفيما سبؽ إلى جانبيف نظري  تـ التطرؽ    
 االستماراتبدءا بتحميؿ نتائج الدراسة وتحميؿ  وسنحاوؿ في ىذا الفصؿ مناقشة وتفسير

جابة عف التساؤالت اإلو الفرضيات  اختباروعمى ضوئيا الموزعة عمى المبحوثيف 
  .المطروحة
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 :وتحميؿ البيانات األوليةعرض -1

 بيانات شخصية  األوؿ:  رالمحو 

 المبحوثيفرتبة  يبيف :11الجدوؿ رقـ 

 % التكرار الرتبة
 %78,33 47 قاعدي
 %21,67 13 رئيسي
 %100,00 60 المجموع

 :القراءة اإلحصائية

أكبر نسبة لمستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي أف خالؿ الجدوؿ نالحظ  مف       
بينما وصمت نسبة  ،78,33%والميني المعينيف بالثانويات ىـ مف رتبة قاعدي بنسبة 

مستشارا  60عينة البحث تتكوف مف  أف مع العمـ ،21,67%إلى رئيسي البقية في رتبة
   .ومستشارة

 : القراءة السوسيولوجية

توفر فييـ شرط الخبرة المينية لرتبة ي المستشاريف القاعدييف  رغـ أف أغمب      
إال أف عدد المناصب المالية المفتوحة مف طرؼ وزارة التربية الوطنية لمرتبة رئيسي 

فقد وصؿ عدد  ،قارنة بالرتب األخرى في ىذا القطاعمقميؿ األخيرة كاف بعدد 
فقط كما ىو مبيف في  26إال منيا ولـ يعمف شاغرا منصبا  60المناصب المالية إلى 

ر عدد في المناصب المفتوحة لمسنة الدراسية: عتبر أصغإذ ي .ىامش المالحؽ
الترقية إلى رتبة فرص  في القاعدي المستشارتقميؿ في حؽ  ىذاو ؛ 2021/2022
إضافة إلى ميامو المنوطة  تمكنو مف أداء مياـ أخرى وزيادة دخمو الشيري كما  أعمى
الموجود في  االستمارةحسب ما توضحو مستشاري التوجيو  منظور وىذا مفبو 

الفرد الواحد في  أف  يشغؿ  في أحد مبادئيا بقوليا أكدتو نظرية الدور وىذا ما المالحؽ
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عدة أدوار اجتماعية في آف واحد وىذه األدوار ىي التي تحدد مكانتو يشغؿ المجتمع 
  .االجتماعية

البحث عف أسباب بالمستوى العممي لمستشار التوجيو عالقة  يبيف: 02الجدوؿ رقـ 
 الرسوب المدرسي 

 حث في أسباب الرسوبالب

وى
مست

ال
 

 % ال % نعـ

موع
مج
ال

 

% 

رية
الح

جة 
در

 

 ²قيمة كا

اي
ة ف

قيم
 

 %60,00 36 %13,89 5 %32.98 31 ليسانس

2 2,619a 0,209 
 %35,00 21 %28,57 6 %30.62 15 ماستر
 %5,00 3 %0,00 0 %3.13 3 دكتوراه
 %100,00 60 %18,33 11 %63.73 49 المجموع

 :القراءة اإلحصائية

لممستويات الثالث ليسانس العاـ  االتجاهنجد أف  02مف خالؿ الجدوؿ رقـ       
عند  كانت أكثر المدرسي  البحث في أسباب الرسوبأف عمى  واأكدماستر دكتوراه 

عكس  .فقط %32فاقت  بنسبة  الذيف أجابوا بنعـ المستوى العممي ليسانسذوي 
، أما عف داللة ىذا %13,89المجيبيف بال فقد وصمت نسبتيا في ىذا المستوى إلى 

 .0.209فقد كانت قيمة الداللة  2الفارؽ فإنو عند درجة حرية 
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 : القراءة السوسيولوجية

لمستشار التوجيو واإلرشاد المستوى العممي العالي مف خالؿ ىذه النتيجة أف نرى      
البحث عف أسباب الرسوب رغـ أف ذوي  المدرسي والميني لـ يكف لو تأثير في 

مختمؼ  انتشارالمستويات العميا ىـ أكثر ميال لمبحث العممي في العوامؿ المؤدية إلى 
بما فييا ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة التعميـ الثانوي  االجتماعيةالظواىر 

في ىذه المرحمة  انتشار ظاىرة الرسوب المدرسي  وىذا يعود إلى أف بالخصوص.
 ذلؾ  عمى أسبابأكثر ى بالباحثة إلى البحث في ىذا الموضوع لمتعرؼ دبالذات أ

منيا وىذا يدخؿ ضمف محور التقويـ البيداغوجي والدراسات  والوصوؿ إلى كيفية الحد
المسجؿ في البرنامج السنوي التقديري لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

  المعيف بالثانوية. 

وعالقتيا بالمشاركة في مستشاري التوجيو يوضح الحالة العائمية ل: 03الجدوؿ رقـ 
  الممتقيات

 ممتقيات حوؿ ظاىرة الرسوب المدرسيتمت مشاركتؾ في 

الحالة 
 العائمية

 % ال % نعـ

موع
مج
ال

 

% 

رية
الح

جة 
در

 

قيمة  ²قيمة كا
 فاي

 %16,67 10 %70,00 7 %30,00 3 أعزب

4 ,421a 0,084 

 %81,67 49 %73,47 36 %26,53 13 متزوج

 1 %0,00 0 أرمؿ
100,00

% 1 1,67% 

100,00 60 %73,33 44 %26,67 16 المجموع
% 
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 ة:القراءة اإلحصائي

القدرة عاـ لممتزوجيف أكد عمى عدـ  اتجاهنجد أف  03مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
، أما %73المشاركة في ممتقيات حوؿ ظاىرة الرسوب المدرسي، وبنسبة فاقت عمى 

 .0,810فقد كانت قيمة الداللة  4عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 
 : السوسيولوجيةالقراءة 

مف خالؿ ىذه النتيجة يتبيف أف الحالة العائمية لمستشاري ومستشارات التوجيو 
رة لو تأثير في مشاركتيـ في ممتقيات حوؿ ظاىكاف واإلرشاد المدرسي والميني 

 ى:الرسوب المدرسي، وىذا يعود إل

 ؛الكثيرة العائمية والمسؤوليات األسرية االلتزامات -
زوجتو لممشاركة بحجة المسؤوليات المترتبة  رغبتو في ذىابسمطة الزوج وعدـ  -

 ؛وتبعات ذلؾ
في مكاف يجعميا جيوي مما الوطني أو المستوى الالممتقيات عمى مثؿ ىذه تبرمج  -

 ؛معيقات المشاركةالأحد بذلؾ يشكؿ و  بعيد عف مقر سكف المستشاريف
فرض عمى التحضير الجيد لممداخالت وكذا العمؿ ضمف الورشات المبرمجة ي -

  .مستشاري التوجيو الدقة في التدخؿ

مف رسوب التالميذ في مرحمة  عالقة في الحدمحصص اإلعالمية ل المحور الثاني:
 ي مف وجية نظر مستشار التوجيو التعميـ الثانو 

 لح التالميذ اتنشيط أياـ إعالمية لص يوضح :04الجدوؿ رقـ 

 تقـو بتنشيط أياـ إعالمية لصالح التالميذ
 % التكرار المبحوثيف إجابات

 %100,00 60 نعـ
 %0,00 0 ال

 %100,00 60 المجموع
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 :القراءة اإلحصائية

 أجاب كؿ المبحوثيف بتنشيطيـ ألياـ إعالمية لصالح التالميذ بنسبة مئوية قدرت      
البرنامج السنوي  ضمفة جاألعماؿ المبرمفي وىذا بالتأكيد يدخؿ  ،100,00%بػ 

 .لمدرسي والميني المعيف بالثانويةالتقديري لنشاطات مستشار التوجيو واإلرشاد ا
 : القراءة السوسيولوجية

اريف بتقديـ الحصص شالمست اىتماـمف خالؿ إجابات المبحوثيف تبيف 
ىو  عالمية لمختمؼ تالميذ المستويات الثالث األولى، الثانية والثالثة ثانوي حسب مااإل

مبرمج وأيضا ضمف احتياجات ىؤالء التالميذ لمثؿ ىذه الحصص وىذا دليؿ عمى 
قياميـ بمياميـ في جانب اإلعالـ المدرسي اليادؼ إلى معرفة التمميذ المسارات 

وىذا ما تفسره النظرية البنائية عو المستقبمي و المدرسية والمينية وساعدتو في بناء مشر 
المؤسسة أو النسؽ لو وظائؼ نابعة مف طبيعة الجزء  أف كؿ جزء مف األجزاءالوظيفية 

وىي مختمفة باختالؼ األجزاء لكنيا متكاممة فيما بينيا تكامال واضحا لذا فإف 
االختالؼ والتفاضؿ في المراكز ىو شيء وظيفي لمتماسؾ والتكافؿ االجتماعي في 

 المؤسسة التربوية.
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لمتالميذ الراسبيف بمطويات  اإلعالميةالحصص  يوضح تدعيـ:  05الجدوؿ رقـ 
  .إعالمية

 اعدد مطويات إعالمية ىادفة حوؿ موضوع الرسوب المدرسي لمتالميذ  

ص 
ص
 بح

بيف
راس

ذ ال
المي

 الت
ض

يح
صة

 خا
مية

عال
إ

 

   ال   أحيانا   نعـ

موع
مج
ال

رية 
الح

جة 
در

 

 قيمة  ²قيمة كا
 فاي

 5 نعـ
11,9

% 23 
54,8

% 14 
33,3

% 42 

2 
3,213

a 
0,23

 5 ال 1
27,8

% 6 
33,3

% 7 
38,9

% 18 

1 المجموع
0 

16,7
% 

29 48,3
% 

21 35,0
% 

60 

  :القراءة اإلحصائية

المبحوثيف كانت نحو  إلجاباتنجد أف االتجاه العاـ  05مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
، أما عف داللة العالقة بيف تقديـ في المجموع العاـ %54أحيانا، وبنسبة فاقت 

لفائدة التالميذ الراسبيف وتدعيميا بمطويات وسندات إعالمية فإنو حصص إعالمية 
 .0.20قدرت الداللة بػ  2عند درجة حرية 
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 : القراءة السوسيولوجية

يقدموف  المستشاريف نصؼ فم أكثر وبناء عمى ىذه النتيجة نجد أف نسبة تقدر
مطويات إعالمية لدعـ حصصيـ   بذلؾ  يوظفوفحصصا إعالمية لمتالميذ الراسبيف، 

لما ليذه المطويات مف حفظ وتركيز لممعمومات المقدمة مف طرؼ لفائدة ىذه الفئة، 
لتكوف ″ :وىذا ما أكدتو إجابة مبحوث في قولومستشار التوجيو في أذىاف التالميذ 

 ةاالستمار وكذلؾ إجابة أحدىـ في  ."ؾ نقائص السنة المعادةبمثابة منطمؽ داعـ الستدرا
وعدـ تضييع الفرصة التي منحت لرفع معنوياتيـ وشحذ اليمـ لمعاـ الدراسي ″: الموزعة

كثب عمى سموكيات ىؤالء  عفىذا ما يمكف مستشار التوجيو مف التعرؼ  ".ليـ
يـ سببا في رسوب ذلؾويعد  تعاطى التدخيفىناؾ فئات أخرى تقد يكوف و التالميذ 

لوجود فئات خاصة ″ : كاآلتي استمارتوي ف جاء في إجابة مبحوثبما  دعيـيمكف التو 
 ."والمعيديف ،ة وتحتاج إلى حصص خاصة كالمدخنيفمف التالميذ تربطيا مشكمة واحد
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دخؿ المستشار وتخصيص جانب إعالمي في األسبوع الوطني  يبيف :06الجدوؿ رقـ 
 لمتالميذ الراسبيف لإلعالـ 

 لإلعالـ لمتالميذ الراسبيفتخصيص جانب إعالمي في األسبوع الوطني 

 % المجموع % ال % نعـ الدخؿ

رية
الح

جة 
در

 

قيمة  ²قيمة كا
 فاي

ئية
صا

إلح
ة ا
دالل

ال
 

أقؿ مف 
40000 

 دج
11 36,67% 19 63,33% 30 50,00% 

1 1,684a 
-

0,168 0,194 
ابتداء 
مف 

40000 
دج 
 فأكثر

16 53,33% 14 46,67% 30 50,00% 

 %100,00 60 %55,00 33 %45,00 27 المجموع
نجد أف االتجاه العاـ إلجابات  06مف خالؿ الجدوؿ رقـ  :القراءة اإلحصائية

 %63,33دج بنسبة  40000دخؿ مستشاري التوجيو أقؿ مف  المبحوثيف كانت نحو
تخصيصيـ لجانب إعالمي في األسبوع الوطني ، أما عف داللة في إجابتيـ بال

 .0,194قدرت الداللة بػ  1فإنو عند درجة حرية  لإلعالـ لمتالميذ الراسبيف 

أكدت النتائج أف مستشار التوجيو ال يخصص جانبا إعالميا  : القراءة السوسيولوجية
في األسبوع الوطني لإلعالـ ليذه الفئة مف التالميذ كوف أف إعداده لمطويات إعالمية 
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رة التربية الوطنية وممصقات يكوف مف دخمو الخاص دوف أي مبالغ مالية تمنحيا وزا
الوظائؼ التي تؤدييا المؤسسة أو الجماعة قد تكوف ظاىرة  إذ أفلمثؿ ىذه اإلنجازات 

أو كامنة أو وظائؼ بناءة أو وظائؼ ىدامة ىذا ما نعرفو مف خالؿ دراسة ىذا 
 .رواد النظرية البنائية الوظيفيةجاء بو الموضوع كما 

مكانية  لممستشار التوجيويبيف الدخؿ الفردي : 07الجدوؿ رقـ  وضعو لبعض وا 
 .الوثائؽ اإلعالمية في خمية اإلعالـ والتوثيؽ ليذه الفئة

 وضع بعض الوثائؽ اإلعالمية في خمية اإلعالـ والتوثيؽ لفائدة التالميذ الراسبيف

 % المجموع % ال % نعـ الدخؿ

رية
الح

جة 
در

 

 قيمة فاي ²قيمة كا

أقؿ مف 
40000 

 دج
23 76,67

% 
7 23,33

% 
30 50,00

% 

1 2,700a 0,212 

ابتداء 
مف 

40000 
دج 
 فأكثر

17 56,67
% 

13 43,33
% 

30 50,00
% 

66,67 40 المجموع
% 

20 33,33
% 

60 100,0
0% 
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 : القراءة اإلحصائية

نجد أف االتجاه العاـ إلجابات المبحوثيف كانت نحو  07مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
، أما بنعـفي إجابتيـ %76,67دج بنسبة  40000دخؿ مستشاري التوجيو أقؿ مف 

بعض الوثائؽ اإلعالمية في خمية اإلعالـ والتوثيؽ لفائدة التالميذ وضعيـ لعف داللة 
 .0,100بػ  قدرت الداللة 1فإنو عند درجة حرية الراسبيف 

 : القراءة السوسيولوجية

واإلرشاد المدرسي مستشار التوجيو  مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ فإف
 إعالمية في خمية اإلعالـ والتوثيؽ لفائدة التالميذ الراسبيف وثائؽوالميني يقـو بوضع 

رىقيـ عمؿ كثيرة تلدييـ سنوات  رتبة قاعدية وليستأنيـ ماداموا مف وىذا ما يفسر ،
وجعؿ الحماسة في غالب األحياف شعارىـ ،ومع ذلؾ ال  مواصمة العمؿ الجادعف 

كؿ البعد  -الجدوؿ أعاله مف ناحية نتائج-بعيدة  فلـ تكإذ بقية الرتب يمكف استثناء 
بناء مف أجؿ  بؿ مازاؿ ىناؾ مف يقوـ بعممو بجد ونشاط وبضمير ميني خدمة لمتمميذ

 .ية التربويةتحقيؽ أىداؼ العمممشروعو المستقبمي و 

رة الرسوب المدرسي في ىظا انتشاربرمجة محاضرات حوؿ يبيف : 08الجدوؿ رقـ 
 ىذه المرحمة 

ببرمجة محاضرات حوؿ انتشار ظاىرة الرسوب المدرسي في ىذه  القياـ
 المرحمة

 % التكرار اجابات المبحوثيف
 %11,67 7 نعـ
 %88,33 53 ال

 %100,00 60 المجموع
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نجد أف االتجاه العاـ إلجابات  08مف خالؿ الجدوؿ رقـ  :اإلحصائيةالقراءة 
ببرمجة محاضرات حوؿ انتشار ظاىرة الرسوب  المبحوثيف كانت نحو ال في القياـ

مقارنة بزمالئيـ الذيف أجابوا بنعـ بنسبة  %88.33بنسبة  المدرسي في ىذه المرحمة
 .%11,67ضئيمة جدا وصمت فقط إلى 

 : وجيةالقراءة السوسيول

التوجيو  يمستشار المبيف أعاله يمكف القوؿ أف أغمب  مف خالؿ نتائج الجدوؿ
محاضرات حوؿ انتشار ظاىرة الرسوب ال يقوموف ببرمجة واإلرشاد المدرسي والميني 

 ـالمدرسي في ىذه المرحمة وىذا نظرا لضيؽ الوقت واألعماؿ المتراكمة عمى عاتقي
أو حصص إعالمية تبرمج ألسابيع  -التوثيؽخاصة مف جانب -سواء كانت إدارية 

في البرنامج  د ساعات مخصصة لممستشار واضحة مف طرؼ الوزارةو وجلعدـ  وىذا
مما يضطر مستشار التوجيو  -ـ فييا حصصو اإلعالميةيقداألسبوعي لمتمميذ لت

االقتطاع مف حصص األساتذة أو ترصد وجود حصص فارغة ىذا ما يعتبر عائقا في 
إعالمية التي يجرييا مع  وكانت أناىيؾ عف المقابالت المختمفة إرشادية  -ـ أداء الميا

وىذا ما عبرت عنو التالميذ مف أجؿ التعرؼ عمى مشكالتيـ ومحاولة الخروج منيا 
ينطوي الدور االجتماعي : ا الفرد في قولياينظرية الدور حوؿ الواجبات التي يؤدي
بناء عمى مؤىالتو وخبراتو وتجاربو وبعد القياـ الواحد مجموعة واجبات يؤدييا الفرد 

 بالواجبات يتحصؿ عمى حقوقو المادية كانت أو اعتبارية.
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المشاركة في ممتقيات حوؿ ظاىرة الرسوب المدرسي حسب  يبيف :09الجدوؿ رقـ 
 الجنس

 تمت مشاركتؾ في ممتقيات حوؿ ظاىرة الرسوب المدرسي

نس
الج

 

 % ال % نعـ
موع

مج
ال

 
% 

رية
الح

جة 
در

 

قيمة 
 قيمة فاي ²كا

ئية
صا

إلح
ة ا
دالل

ال
 

 4 ذ
25,00

% 12 
75,00

% 16 26,67% 

1 ,031a -0,02 0,86 27,27 12 إ
% 

32 72,73
% 

44 73,33% 

26,67 16 مج
% 

44 73,33
% 

60 100,00
% 

العاـ لمذكور واإلناث  االتجاهنجد أف  09مف خالؿ الجدوؿ رقـ  :القراءة اإلحصائية
أكد عمى عدـ المشاركة في ممتقيات حوؿ ظاىرة الرسوب المدرسي، وبنسبة فاقت 

لة فقد كانت قيمة الدال 1، أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 72%
0.86. 

يتبيف أف عامؿ الجنس لمستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي : القراءة السوسيولوجية
والميني لـ يكف لو تأثير في مشاركتيـ في ممتقيات حوؿ ظاىرة الرسوب المدرسي، 
وىذا يعود إلى أف مثؿ ىذه الممتقيات ال يتـ برمجتيا بشكؿ دوري، بؿ نادرا ما تبرمج 

، وىذا ما تؤكده نسبة المستشاريف ممتقيات في ىذا المجاؿ باستثناء أياـ دراسية روتينية
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الذيف أشاروا إلى غياب المشاركة في مثؿ ىذه الممتقيات والتي فاقت النصؼ، وىذا ما 
 بيف الذكور واإلناث. االختالؼيقمص نسبة تأثير عامؿ 

يبيف كفاية الحصص اإلعالمية لمحد مف ظاىرة الرسوب المدرسي : 10الجدوؿ رقـ 
 في مرحمة التعميـ الثانوي 

ترى أف الحصص اإلعالمية كافية لمحد مف رسوب التالميذ في مرحمة التعميـ 
 الثانوي

 % التكرار اجابات المبحوثيف
 %5,00 3 نعـ
 %45,00 27 أحيانا
 %50,00 30 ال

 %100,00 60 المجموع
أغمب المستشاريف يروف عدـ نجد أف  10مف خالؿ الجدوؿ رقـ : القراءة اإلحصائية

كفاية الحصص اإلعالمية المقدمة لمتالميذ لمحد مف ظاىرة الرسوب المدرسي بنسبة 
الذيف أجابوا  %45,00بإجابتيـ بال ونسبة قدرت بػ %50,00 مئوية وصمت إلى 

 .مف أجاب بنعـ بأحيانا لكف نسبة ضئيمة جدا

ؿ الموضح أعاله أف الحصص مف خالؿ نتائج الجدو يتبيف : القراءة السوسيولوجية
اإلعالمية المقدمة مف طرؼ مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني لفئة التالميذ 

مف النصؼ بالنسبة الذيف أجابوا بأحياف  وبأقؿالراسبيف غير كافية بنسبة النصؼ وىذا 
وىذا لكثافة البرنامج السنوي التقديري لنشاطات مستشار التوجيو خاصة إذا كانت لديو 

ميامو في آجاليا المحددة   أداءمقاطعة تدخؿ أخرى يشرؼ عمييا األمر الذي يصعب 
الفاعميف  فيذه الفئة مف التالميذ ال تعني المستشار وحده بؿ يجب تكاثؼ جيود كؿ

عبرت  ظاىرة الرسوب المدرسي وىذا ما انتشارف في ىذه المؤسسة لمحد مف يالتربوي
يجب أف ″الموزعة عمى المبحوثيف أيف كتب حرفيا  االستمارةعنو إجابة مبحوث في 

يكوف دور الجميع مف طاقـ إداري وتربوي وحتى العائمة لمتخفيؼ مف ىذه الظاىرة 
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ليس كؿ تمميذ مدرؾ ″: مبحوث آخر بكتابة العبارة اآلتية، كما عبرت إجابة ″)الرسوب(
وىذا ألف أغمب التالميذ الراسبيف رغـ الحصص  ″لمعنى الرسوب والنتائج المترتبة عميو

المدعمة والمقابالت اإلرشادية ومناقشة نتائجيـ معيـ يبقى التخمي عف الدراسة أو 
 .لتأثير رفقاء السوء عمييـظرا ناليدؼ الوحيد المرسـو في أذىانيـ  الرسوب ألجؿ ذلؾ

في الحد مف رسوب التالميذ في مرحمة عالقة  معايير التوجيور الثالث: لالمحو 
 ي مف وجية نظر مستشار التوجيو التعميـ الثانو 

تطبيؽ واستغالؿ استبياف الميوؿ واالىتمامات الموجو إلى  يبيف :11الجدوؿ رقـ 
 في الحد مف الظاىرة ومساىمتوتالميذ السنة األولى ثانوي 

تطبيؽ واستغالؿ استبياف الميوؿ واالىتمامات الموجو إلى تالميذ السنة 
 األولى ثانوي يساىـ في الحد مف الظاىرة

 % التكرار المبحوثيف إجابات
 %26,67 16 نعـ
 %73,33 44 ال

 %100,00 60 المجموع
 :القراءة اإلحصائية

 جؿ مستشاري التوجيو أكدوا أف تطبيؽنجد أف أكثر  11مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
واستغالؿ استبياف الميوؿ واالىتمامات الموجو إلى تالميذ السنة األولى ثانوي ال يساىـ 

في  %73,33بالحد الكبير في الحد مف ظاىرة الرسوب المدرسي بنسبة وصمت إلى 
 .%26,67حيف قدرت اإلجابة بنعـ بػ 

 :القراءة السوسيولوجية

نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا السؤاؿ أف أكثر مف النصؼ  الجدوؿيوضح 
أكدوا عدـ استغالؿ استبياف الميوؿ واالىتمامات الموجو لتالميذ السنة األولى ثانوي 
وتطبيقو ال يحد مف الظاىرة وىذا ألف مستشار التوجيو بكؿ التقنيات التي يستخدما ال 
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ف إجابات بعض المبحوثيف الذيف لوحده ،كما أ عمى الظاىرة  القضاءيصؿ إلى حد 
تطبيؽ واستغالؿ استبياف الميوؿ واالىتمامات الموجو إلى تالميذ السنة أقروا مساىمة 

الحاالت  اكتشاؼاألولى ثانوي يساىـ في الحد مف الظاىرة لو دور كبير خاصة في 
ث إجابة مبحو مبكرا لوضع خطة عالجية مسبقة بالتعاوف مع الفريؽ اإلداري والتربوي ف

ألف استبياف الميوؿ واالىتمامات ىدفو استخراج  ″ :في االستمارة عمى حد قولو حرفيا
اكتشاؼ الحاالت ″ :وكذا  إجابة مبحوث أخر في استمارتو″الحاالت مثؿ الرسوب 

التي تعاني صعوبات تعيؽ السير الحسف لتمدرسيـ والعمؿ في حدود مياـ مستشار 
ألف ″وأخيرا إجابة مبحوث آخر في ىذا الصدد بقولو حرفيا ، ″التوجيو عمى مساعدتيـ

التمميذ مف خاللو يدلي باىتمامو وميولو ورغبتو حيث يتسنى لممستشار مساعدتو في 
  .″بناء مشروعو المستقبمي وكذا التعرؼ عمى التالميذ وكيفية مرافقتيـ ومساعدتيـ

لى شعب غير مرغوبة رسوب التالميذ راجع إلى توجيييـ إيبيف : 12الجدوؿ رقـ 
 النسبة المئوية فيو  باحتراـ

 توجيو التالميذ إلى شعبة غير مرغوب فييا يؤدي إلى رسوبيـ  
تراـ

اح
  

ي 
ة ف

ئوي
 الم

سبة
الن

فة 
ختم

 الم
عب

الش
ى 
و إل

وجي
الت

ميذ
تال
ب ال

رسو
ي 
ـ ف
ساى

ي
 

 مج % ال % أحيانا % نعـ

رية
الح

جة 
در

 

قيمة  ²قيمة كا
 فاي

ئية
صا

إلح
ة ا
دالل

ال
 

 5 نعـ
27,3

% 9 64,3% 0 
0,0
% 14 

2 ,678a 0,106 0,71 9 أحيانا 
38,5

% 24 72,7% 0 
0,0
% 33 

27,3 5 ال
% 

8 61,5% 0 0,0
% 

13 
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 19 المجموع
31,7

% 41 68,3% 0 
0,0
% 60 

 :القراءة اإلحصائية

رسوب التالميذ راجع إلى العاـ  االتجاهنجد أف  12مف خالؿ الجدوؿ رقـ        
النسبة المئوية فيو كاف نحو أحيانا بنسبة  باحتراـتوجيييـ إلى شعب غير مرغوبة 

أما عف داللة ،  %0,0حوثيف بال إلىببينا وصمت إجابات الم %72,7مئوية قدرت بػ
 .0,71فقد كانت قيمة الداللة  2ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 

 : القراءة السوسيولوجية

مف خالؿ الجدوؿ أف أكبر نسبة إلجابات المبحوثيف كانت حوؿ أحيانا  يتبيف      
وذلؾ ألنو في حالة احتراـ النسبة المئوية المحددة مف طرؼ الوزارة قد يحـر التمميذ مف 
تمبية رغبتو   في التوجو إلى الشعبة المطموبة وبناء مشروعو المستقبمي الدراسي 

مف المدرسة،  وتسربحتى إلى و الدراسة في  إلى رسوبو يؤديفوالميني عمى أساسيا  
وأف نجاح التمميذ في أغمب األحياف في تحقيؽ رغبتو كما عبر عنيا مبحوث حسب 

ألف نجاح التمميذ بتحقيؽ رغبتو في الشعبة المحببة ″إجابتو في االستمارة بقولو حرفيا : 
 .″والمرغوب فييا
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درجة الوعي اإلعالمي ب مربوطتحديد األولياء لرغبة أبنائيـ  يوضح :13الجدوؿ رقـ 
   .المقدـ ليـ

 تدخؿ األولياء في تحديد رغبة األبناء يؤدي إلى رسوبيـ  
تقديـ 

حصص 
إعالمية 
لفائدة 
أولياء 

التالميذ 
 الراسبيف 

   ال   أحيانا   نعـ

موع
مج
ال

رية 
الح

جة 
در

 

قيمة  ²قيمة كا
 فاي

ئية
صا

إلح
ة ا
دالل

ال
 

11.77 2 نعـ
% 

2 50,0
% 

0 0,0
% 

4 

4 2,296a 0,196 0,68 
41.18 7 أحيانا

% 
18 69,2

% 
1 3,8

% 
26 

 8 ال
47.06

% 22 
73,3

% 0 
0,0
% 30 

 42 %28,3 17 المجموع
70,0

% 1 
1,7
% 60 

 القراءة اإلحصائية :

في تحديد  العاـ حوؿ تدخؿ األولياء االتجاهنجد أف  13مف خالؿ الجدوؿ رقـ        
،  أما عف %73,3كاف نحو ال بنسبة مئوية قدرت بػرغبة أبنائيـ يؤدي إلى رسوبيـ 

 .0,68فقد كانت قيمة الداللة  4داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 
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 : القراءة السوسيولوجية

مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف تقديـ حصص إعالمية ألولياء أمور التالميذ  يتبيف      
أبنائيـ  اختيارحوؿ عممية القبوؿ والتوجيو إلى شعب عممية معينة يساعد األولياء في 

 .استمارتيـلمبحوثيف في بعض المشعبة المناسبة وتحقيؽ النجاح عمى قوؿ 

، التصريح ″شيادة البكالوريا توضيح عالقة المممح بالنجاح في″التصريح األوؿ:  
كانت أغمب إجابات المبحوثيف وقد ″ألف رغبة التمميذ ىي التي تحقؽ نجاحو ″الثاني 

أف تقديـ الحصص اإلعالمية ألولياء التالميذ الراسبيف يمنعيـ مف تحديد رغبة أبنائيـ، 
آخروف عند درجة أحيانا بنسبة تفوؽ النصؼ والتي تنفي القوؿ  مبحوثيفح ر بينما ص

السابؽ وتدؿ عمى تدخؿ األولياء في اختيار رغبة أبنائيـ، وىذا راجع لما سمؼ ذكره أف 
الحصص اإلعالمية غير كافية لمحد مف ظاىرة الرسوب بما فييا الحصص المبرمجة 

يجعميـ ؼ مستشار التوجيو مف طر  لألولياء أي عدـ تقديـ حصص إعالمية لألولياء
وندعـ ىذا القوؿ بإجابات ،رغبة أبنائيـ مما يؤدي إلى رسوبيـ  تحديديتدخموف في 

تأثر األولياء ″: رح  كما جاء حرفيا التصريح األوؿبعض المبحوثيف المدعميف ليذا الط
 يجب″: ، التصريح الثاني″باإلعالـ المضاد والتأثير عمى رغبات األبناء بناء عمى ذلؾ

الرغبة وليس ما يمميو عميو األولياء ألف عدـ التوجو إلى شعبة غير  اختيارترؾ التمميذ 
مرغوبة خاصة إذا كانت النتائج في المواد األساسية فييا ضعؼ يحدث الرسوب 

    .″لمتالميذ 
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عادة توجيييـ يوضح  :14الجدوؿ رقـ  شعب  إلىالتوجيو غير السميـ لمتالميذ وا 
 تعميمية أخرى 

 إعادة توجيو التالميذ الراسبيف إلى شعب تعميمية أخرى   
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% 
4 

7,14
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1 ,306a 0,071 0,86 7.14 4 ال
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0 0,00
% 

4 6,67% 
موع

مج
ال

 

56 
93,33

% 4 
6,67

% 60 100,00% 

 :القراءة اإلحصائية

التوجيو غير السميـ  العاـ حوؿ االتجاهنجد أف  14مف خالؿ الجدوؿ رقـ        
يرفع مف نسب رسوبيـ مما جعؿ القائميف عمى الدراسي و  اىـيؤثر عمى مستو  لمتالميذ 

حيث وصمت ىذه العممية بإعادة توجيو ىذه الفئة إلى شعب تعميمية أخرى مناسبة 
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فقد  1،  أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية %92,86مئوية إلى النسبة ال
 .0,86كانت قيمة الداللة 

 : القراءة السوسيولوجية

خالؿ الجدوؿ أف التوجيو غير السميـ يؤدي بالضرورة وفي غالب  يتبيف مف
، مما جعؿ القائميف عمى ىذه مستوى التالميذ وبالتالي رسوبيـ األحياف إلى تدني
ولـ تفتح المجاؿ إلى فئة  .ييـ إلى شعب تعميمية أخرى مناسبةالعممية بإعادة توجي

شممت التغييرات األخيرة التالميذ المنتقميف إلى مستوى بؿ التالميذ الراسبيف فقط فقد 
، وىذا ار بناء وبمورة مشاريعيـ الشخصيةفي إط اختياراتيـورغبوا في مراجعة أعمى 
ماي  29/و.ت.و/ر.د المؤرخ في:  1003رقـ  جاء المنشور الوزاري الجديد ماحسب 
ـ الثانوي العاـ بخصوص إجراءات تنظيمية خاصة بإعادة التوجيو في التعمي 2022

 والتكنولوجي، تتمثؿ فئة التالميذ المعنييف بإعادة التوجيو فيما يمي: 

ـ وتكنولوجيا إلى جذع مشترؾ مف جذع مشترؾ عمو ) السنة األولى ثانوي معيدو -
 ؛(آداب

مف الجذع المشترؾ عموـ وتكنولوجيا إلى الشعب ) ثانوي المقبولوف في السنة الثانية -
 ؛(ولغات أجنبيةألدبية آداب وفمسفة ا
دبية شعبة رياضيات إلى باقي الشعب العممية واألمف )معيدو السنة الثانية ثانوي  -

غيير االختيار في ،مف شعبة تقني رياضي إلى الشعب العممية واألدبية وكذا ت
، مف شعبة عمـو تجريبية إلى الشعب األدبية وشعبة تسيير الشعبة األصمية

مف شعبة لغات أجنبية  ،إلى الشعب األدبية دواقتصامف شعبة تسيير  ،واقتصاد
 ؛اب وفمسفة إلى شعبة لغات أجنبية(إلى آداب وفمسفة وأخيرا مف شعبة آد

 )مف شعبة عموـ تجريبية إلى شعبة الرياضيات(. مقبولوف في السنة الثالثة ثانويال -
جراءات إعا أنظر دة التوجيو الموضحة في المنشور )وىذا طبعا وفؽ معايير وا 

   .المالحؽ(

 



 الدراسة نتائج وتفسير ومناقشة عرض                                          الخامس الفصؿ

 

119 
 

في الحد مف رسوب التالميذ في عالقة متابعة والتكفؿ النفسي لمالمحور الرابع: 
 ي مف وجية نظر مستشار التوجيو مرحمة التعميـ الثانو 

خاصة بمرافقة رتبة المستشار بوضع برامج إرشادية عالقة يبيف : 15الجدوؿ رقـ 
 التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي

 إرشادية خاصة بمرافقة التالميذ في مرحمة التعميـ الثانويوضع برامج 
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 القراءة اإلحصائية 

العاـ لممستشاريف الرئيسييف  االتجاهنجد أف  15مف خالؿ الجدوؿ رقـ        
والقاعدييف أكد عمى إعداد برامج إرشادية خاصة بمرافقة التالميذ الراسبيف، وبنسبة 

فقد  1حرية ، أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة %61متقاربة بينيما والتي فاقت 
 .0.991كانت قيمة الداللة 
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 : القراءة السوسيولوجية

مف خالؿ ىذه النتيجة يتبيف أف عامؿ رتبة المستشار بيف كونو رئيسي وقاعدي  
لـ تؤثر في مجاؿ إعداد برامج إرشادية، أي لـ يستفد المستشار الرئيسي مف امتياز 

يعود إلى أف نسبة كبيرة مف المستشاريف الترقية مقارنة بزميمو في الرتبة القاعدية، وىذا 
الرئيسييف يممكوف خبرة ميدانية معتبرة مقارنة بالقاعدييف في حيف ىذا األخير عوضيا 
بالتأىيؿ الجامعي ونسبة كبيرة منيـ واصموا دراسات عميا مكنتيـ مف التحكـ في 

 :رة اآلتيةو نظرية الدور في العباىذا ما تطرقت إلي،كفاءات مينية تعوض نقص خبرتيـ
دور مف اآلخر، وعندما يصؿ تقييـ  ؿعدـ تفاعؿ دور مع آخر يحدث تقييـ لك″

اآلخريف لذات الفرد فإف التقييـ يؤثر عمى تقييـ الفرد لذاتو مما يؤدي إلى زيادة 
 .″الفاعمية

إلى مستشار التوجيو لتحسيف مستواىـ لجوء التالميذ يوضح : 11الجدوؿ رقـ 
 البرامج اإلرشادية المقدمة ليـ  الدراسي نتيجة

 يمجأ التالميذ إلى مستشار التوجيو لتحسيف مستواىـ الدراسي  
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  :القراءة اإلحصائية

التوجيو يضعوف  مستشاريأف نجد أف االتجاه العاـ  16مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
، %59,46برامج إرشادية لمرافقة التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي بنسبة وصمت إلى 

 .0,23فقد كانت قيمة الداللة  1أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 

 : القراءة السوسيولوجية

أف أغمب مستشاري التوجيو يضعوف برامج نرى خالؿ نتائج الجدوؿ  مف
خاصة بمرافقة التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي بنسبة أكبر مف النصؼ وىذا إرشادية 

البرنامج السنوي في ىذا جاء .ما يجعؿ التالميذ يمجئوف إليو لتحسيف مستواىـ الدراسي
حور المتابعة فيما يخص م التقديري لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

 : عمىشمؿ ذي يوالوالتكفؿ النفسي 

 ؛مرافقة خاصة بالتالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي -
 ؛المرافقة  والمتابعة النفسية لبعض الحاالت -
 ؛التي ىي بحاجة إلى الدعـ النفسي واإلرشاد المدرسي متابعة الحاالت -
إلي وحدات الكشؼ  إحالة الحاالت المرضية التي ىي بحاجة لتكفؿ نفسي خاص -

 ؛والمتابعة
لتالميذ السنة الثالثة ثانوي استعدادا المتحاف شيادة  البيداغوجي -التحضير النفسي -

 ؛البكالوريا
 مرافقة التالميذ المترشحيف لالمتحانات الرسمية في مركز اإلجراء. -

بالت فردية وجماعية اىذا مف خالؿ وضع مختمؼ البرامج اإلرشادية مف مقكؿ 
مقابالت فردية وجماعية وتقديـ ″: بإدالئو اآلتي استمارتوعنيا مبحوث في عبر  فقد

تطبيؽ كذا و  ،″لمتالميذ لتحسيف المستوى وتشجيعيـ وتنمية الدافعية لدييـنصائح 
وىذا ما تـ ذكره في نظرية الدور التي عبرت  مختمفة يتقنيا المستشار بالتأكيد تقنيات
االجتماعي الواحد مجموعة واجبات يؤدييا الفرد بناء ينطوي الدور ″: ؿ اآلتيبالشك

 .″عمى مؤىالتو وخبراتو وتجاربو
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 :بقولو حرفيا خرآ، وصرح مبحوث واإليحاء اإليجابي أىميا جماعة الكالـ
تنظيـ الوقت لممراجعة مف خالؿ خمؽ برنامج خاص بما يتناسب مع الواقع المعيشي ″

ومف ىنا  ،″يعانوف مف صعوبات دراسية خاصةوظروؼ التمميذ،مرافقة التالميذ الذيف 
ات التعميـ الثانوي يمكف القوؿ أف المتابعة والمرافقة النفسية التربوية تشمؿ كؿ مستوي

 .كؿ حسب حاجتو

 نوع البرامج اإلرشادية المقدمة يبيف : 11الجدوؿ رقـ 

 نوع ىذه البرامج اإلرشادية
 % التكرار المبحوثيف إجابات

 %33,33 20 مقابالت فردية
 %50,00 30 مقابالت جماعية
 %16,67 10 حصص إرشادية

 %100,00 60 المجموع
 :القراءة اإلحصائية

نجد أف مستشاري التوجيو يضعوف برامج إرشادية  17مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
لمرافقة التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مركزيف أكثر عمى المقابالت اإلرشادية 

، أي بمعدؿ النصؼ أما %50,00الجماعية بنسبة وصمت إلى بنسبة وصمت إلى 
 .حصص إرشاديةفردية و باقي إجابات المبحوثيف فكانت بيف مقابالت 

 : القراءة السوسيولوجية

مف خالؿ نتائج الجدوؿ نرى أف أغمب مستشاري التوجيو يضعوف برامج 
وىذا قد  ،تعميـ الثانوي بنسبة تقدر بالنصؼخاصة بمرافقة التالميذ في مرحمة الإرشادية 

عمـ  ،االجتماعالتخصصات العممية لمستشاري التوجيو بيف عمـ  اختالؼيرجع إلى 
: حرفيا قالو أحد المبحوثيفنذكر ما  ،عمـو التربية بتخصصاتيـ المختمفةو  النفس

التكفؿ عف طريؽ برمجة حصص إرشادية لمفئة المعرضة لمرسوب وكذلؾ مقابالت ″
 .″إرشادية فردية مع تطبيؽ ما يسمى بدينامية الجماعة
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دور خمية اإلصغاء والمتابعة النفسية والتربوية لمحد  : يوضح تفعيؿ11الجدوؿ رقـ 
  مف ظاىرة الرسوب المدرسي وربطيا بالتخصص

 تفعيؿ دور خمية اإلصغاء والمتابعة النفسية والتربوية لمحد مف ظاىرة الرسوب المدرسي

ص
ص
لتخ

ا
 

 % ال % نعـ

موع
مج
ال

 

% 

رية
الح

جة 
در

 

قيمة 
 ²كا

قيمة 
 فاي

ئية
صا

إلح
ة ا
دالل

ال
 

1 ع.النفس
2 

50,00
% 

1
2 

50,00
% 

24 40,00
% 

2 
7,381

a 
0,35

1 
0,0

2 

ع.اإلجتما
 ع

2
1 

80,77
% 5 

19,23
% 26 

43,33
% 

 4 ع.التربية
40,00

% 6 
60,00

% 10 
16,67

% 

3 المجموع
7 

61,67
% 

2
3 

38,33
% 

60 100,0
0% 

  :القراءة اإلحصائية   

دور خمية اإلصغاء  تفعيؿنجد أف االتجاه العاـ ل 18مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 والمتابعة النفسية والتربوية مف طرؼ مستشاري التوجيو ذوي تخصص عمـ االجتماع

، أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة بإجابة نعـ %80,77بنسبة وصمت إلى 
 .0,02فقد كانت قيمة الداللة  2حرية 
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 : قراءة السوسيولوجيةال

تفعيؿ عمموا عمى مف خالؿ نتائج الجدوؿ نرى أف أكبر فئة مف المستشاريف 
دور خمية اإلصغاء والمتابعة النفسية والتربوية لمحد مف ظاىرة الرسوب المدرسي ىـ 

لميميـ أكثر لإلصغاء مف أجؿ متابعة التالميذ مف ذوي تخصص عمـ االجتماع 
لحموؿ ليا بالتعاوف مع اعتبار أف والتقرب منيـ لمعرفة مشكالتيـ ومحاولة إيجاد ا

 اجتماعيالتمميذ ىو الطرؼ األوؿ في العممية التعميمية لموصوؿ بو إلى توافؽ نفسي 
 .تربوي

 معاينة ممفات التالميذ الراسبيف  يبيف :11الجدوؿ رقـ 
 قمت بمعاينة ممفات التالميذ الراسبيف

 % التكرار إجابات المبحوثيف
 %85,00 51 نعـ
 %15,00 9 ال

 %100,00 60 المجموع
  :القراءة اإلحصائية

 %85,00إجابات المبحوثيف تقوؿ أف نسبة نجد أف  19مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
فقط منيـ  %15,00مف مستشاري التوجيو يقوموف بمعاينة ممفات التالميذ الراسبيف و

 .لـ يقوموا بيذا العمؿ
 : القراءة السوسيولوجية 

 ستشاري التوجيوالموضح أعاله نجد أف جؿ ممف خالؿ نتائج الجدوؿ      
يعاينوف ممفات التالميذ الراسبيف لمتعرؼ عف كثب عف أسباب رسوبيـ مف نتائج 
دراسية طيمة مسارىـ الدراسي، وكذا كؿ السموكيات والتصرفات التي أبداىا ىؤالء 

ما جاءت بو نظرية الدور في  وىذاالتالميذ ونوع العقوبات التي اتخذت في حقيـ 
الدور الذي يشعمو الفرد ىو الذي يحدد سموكو اليومي ويحدد ″ :تعبيرىا اآلتي

دوف أف ننسى اإلطالع عمى  .″عالقاتو مع اآلخريف بشكؿ رسمي أو غير رسمي
منذ بداية تمدرسو  الممؼ الصحي لمحالة الذي يوجد خضمو الحالة الصحية لمتمميذ
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ى طريقة في المرحمة التحضيرية إلى االبتدائية فالمتوسط ثـ الثانوي ما المستشار عم
  .التعامؿ مع الحالة أثناء

 تطبيؽ تقنية جماعة الكالـ  يوضح :01الجدوؿ رقـ 

 تطبؽ تقنية جماعة الكالـ  مع التالميذ
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %50,00 30 نعـ
 %36,67 22 أحيانا

 %13,33 8 ال
 %100,00 60 المجموع

 :القراءة اإلحصائية

كانت إجابات المبحوثيف تبيف أف نصؼ أفرد العينة  20مف خالؿ الجدوؿ رقـ        
ونسبة  ،50,00% المبحوثيف أكدوا عمى تطبيؽ تقنية جماعة الكالـ مع التالميذ بنسبة

 منيـ مف أجاب بأحيانا وباقي النسبة لممعبريف بال.   %36,67
 : القراءة السوسيولوجية

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نصؼ عدد المستشاريف المعينيف بالثانويات 
يجيدوف تطبيقاىا وتعطي  يـيطبقوف تقنية جماعة الكالـ مع التالميذ وىذا ألف أغمب

خاصة أننا تمقينا تكوينا خاصا حوؿ كيفية تطبيقيا في العديد مف - ثمارىا بسرعة
يمكف مف خالليا التعرؼ عمى المشكؿ  -الممتقيات سواء كانت وطنية أو جيوية

أولئؾ مف طرؼ لو  الحقيقي الذي يتشاركو مجموعة مف التالميذ ومحاولة إيجاد الحموؿ
اليروب منيا وىذا ما أكدتو  نفسيـ مما تعودىـ عمى مواجية مشاكميـ دوفالتالميذ 

موظائؼ التي تؤدييا الجماعة أو المؤسسة أو المجتمع إنما نظرية الدور في وصفيا ل
  .تشبع حاجات األفراد المنتميف أو حاجات المؤسسات األخرى
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 اإليحاء اإليجابي لتشجيع  التالميذتطبيؽ تقنية يوضح  :01الجدوؿ رقـ 

 لتشجيع  التالميذتطبؽ تقنية اإليحاء اإليجابي 
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %60,00 36 نعـ
 %20,00 12 أحيانا

 %20,00 12 ال
 %100,00 60 المجموع

  :القراءة اإلحصائية

تبيف أف أكثر نصؼ المبحوثيف أجابوا بتطبيؽ تقنية   21مف خالؿ الجدوؿ رقـ        
، مع تساوي نسبة البقية في اإلجابة %60,00بنسبةاإليحاء اإليجابي لتشجيع  التالميذ 

 .  %20,00بأحيانا وال بنسبة 
 : القراءة السوسيولوجية

نالحظ أف معظـ مستشاري التوجيو يجيدوا استعماؿ ىاتو التقنية اإليحاء 
اإليجابي ألف دور مستشار التوجيو التحفيز والتركيز وجعؿ تصور التمميذ إيجابيا كي 

تسعى إليو المنظومة التربوية الجزائرية  ي مجتمعو وىذا مايكوف فردا إيجابيا مستقبال ف
وأكدتو النظرية البنائية الوظيفية في أف المؤسسة  ىو إنشاء فرد صالح لنفسو ووطنو

تتكوف مف مجموعة مف وحدات متمايزة ومتكاممة تعمؿ معا لتحقيؽ أىدافيا التربوية 
لجزء مف أجؿ الدور الذي يقدمو االتربوية في المجتمع لضماف بقاءه فالوظيفة تعني 

 .النسؽ االجتماعي ككؿ
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تأثير المتابعة غير الكافية لنتائج التالميذ طيمة العاـ  يوضح :00الجدوؿ رقـ 
 الدراسي في رسوبيـ

 المتابعة غير الكافية تساىـ بشكؿ أو بآخر في رسوب التالميذ   
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 59 %5,1 3 %50,8 30 %44,1 26 نعـ
2 14,237a 0,487 0,00 1 %100,0 1 %0,0 0 %0,0 0 ال 

 60 %6,7 4 %50,0 30 %43,3 26 المجموع
  :القراءة اإلحصائية

نتائج لغير الكافية متابعة النجد أف االتجاه العاـ أف  22مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 ،%50,8تساىـ بشكؿ أو بآخر في رسوبيـ نحو أحيانا  التالميذ طيمة العاـ الدراسي

 .0,00فقد كانت قيمة الداللة  2أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 
 : القراءة السوسيولوجية

لنتائج التالميذ طيمة الكافية  مستشار التوجيوعدـ متابعة نرى  مف خالؿ الجدوؿ
وىذا راجع لعدة عوامؿ  ،المطموب تكوف أحد مسببات رسوبيـ الشكؿبالعاـ الدراسي و 

أىميا ضيؽ الوقت وكذا التفويج التربوي الكبير نتيجة اكتظاظ المؤسسات التربوية 
فيروس  انتشارنظاـ التفويج المعموؿ بو حاليا جراء  ىوبالتالميذ وخير دليؿ عمى ذلؾ 

التالميذ والتعرؼ عمى  كافةىذا ما ال يسمح لممستشار مف متابعة  ،19 كورونا كوفيد
وخير مصدر لذلؾ ىو حضور  ،الحاالت األكثر ضررا التي تحتاج المتابعة الدائمة

  .المنعقدة بعد نياية كؿ فصؿ دراسيمجالس األقساـ الفصمية 
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 .متالميذ في الدراسة لتحقيؽ النجاحمستشار التوجيو لترغيب  يبيف :02جدوؿ رقـ ال

 تعمؿ عمى ترغيب التالميذ  في الدراسة لتحقيؽ النجاح
 % التكرار اجابات المبحوثيف

 %93,33 56 نعـ
 %6,67 4 ال

 %100,00 60 المجموع
  :القراءة اإلحصائية

مف إجابات  %93,33تبيف لنا أف   23خالؿ  الجدوؿ رقـ يتبيف لنا مف 
المبحوثيف تؤكد أف مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني يعمؿ عمى ترغيب 

 ال يقوموف بذلؾ. فقط  %6,67التالميذ في الدراسة لتحقيؽ النجاح وباقي نسبة 
 : القراءة السوسيولوجية

المدرسي والميني مف ميامو مرافقة  بما أف مف مياـ مستشار التوجيو واإلرشاد
التالميذ وتتبع نتائج طيمة السنة الدراسية ومع إتقانو لعدة تقنيات سبؽ ذكرىا ىذا يبيف 
أف  التمميذ مف أىـ أولوياتو في العمؿ، فيو يسعى دائما إلى تشجيع التالميذ وبث روح 

مبحوثيف نقال عف العمؿ والمثابرة مف أجؿ النجاح وندعـ كالمنا ىذا بإجابة أحد ال
 استجابة، وقد يمقى ىذا الجيد ″ودافعية مف أجؿ تحسي المستوى اىتماـخمؽ ″ :كالمو

لما يقدمو المستشار حسب قوؿ  يكوف العكس وىذا راجع دوق التالميذمف طرؼ 
لشخصية التمميذ ويمكف أف يرجع  ،″يكوف إيجابي نحو مايوجو ليـ″ مبحوث آخر:

 .ار التوجيو كأخصائي أو طبيب نفسيمستشوالخمفية المسبقة حوؿ عمؿ 
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أولياء أمور التالميذ الراسبيف لمعرفة سبب ضعؼ يوضح استدعاء : 02الجدوؿ رقـ 
 .النتائج

 تستدعي أولياء أمور التالميذ الراسبيف لمعرفة سبب ضعؼ النتائج
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %35,00 21 نعـ
 %55,00 33 أحيانا
 %10,00 6 ال

 %100,00 60 المجموع
 :القراءة اإلحصائية

مف إجابات المبحوثيف  %55,00تبيف لنا أف   24مف خالؿ ىذا الجدوؿ رقـ 
يستدعي أولياء أمور التالميذ تؤكد أف مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

منيـ بنعـ  %35,00وأجاب  ،سبب ضعؼ النتائج في خانة أحيانا الراسبيف لمعرفة
 . وباقي النسبة بال

 : القراءة السوسيولوجية
أكثر مف نصؼ المستشاريف يستدعوف أولياء أمور التالميذ الراسبيف  بما أف      

لمعرفة أسباب ضعؼ نتائجيـ فيذا يسيؿ عميو ميمة جمع معمومات عائمية 
بالخصوص عف التمميذ الراسب مما يمكنو مف االختيار األفضؿ لطريقة التعامؿ معو 

لعممية التعميمية في الفاعميف أحد األطراؼ ايعد صرح بو الولي الذي  في ظؿ ما
إذ عبر عنو أصحاب النظرية البنائية د مبدأ التشاركية بيف المدرسة واألسرة يجسوت

يتكوف المجتمع أيا كاف مؤسسة أو جماعة ميما كاف غرضيا ″الوظيفية في قوليـ: 
وحجميا مف أجزاء ووحدات مختمفة عف بعضيا البعض رغـ اختالفيا إال أنيا 

 .″مترابطة

 

 



 الدراسة نتائج وتفسير ومناقشة عرض                                          الخامس الفصؿ

 

130 
 

في ومساىمتيا مستشار التوجيو لدى  يبيف نقص الخبرة المينية: 02الجدوؿ رقـ 
 رسوب التالميذ

 :القراءة اإلحصائية

العاـ مدى مساىمة نقص الخبرة تبيف أف االتجاه   25مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
أقؿ فئة ذوي الخبرة المينية  عند نحو ال المينية لمستشار التوجيو في رسوب التالميذ

أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند  ،%57,1سنة بنسبة مئوية وصمت إلى  20مف 
 .0,297فقد كانت قيمة الداللة  4درجة حرية 

 ستشار في ىذا المجاؿ تساىـ في رسوب التالميذ في ىذه المرحمةنقص خبرة الم
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4 4,904a 0,286 0,297 
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1 14,3% 1 14,3% 5 20.0% 7 11,7% 

 %100,0 60 %51,7 31 %36,7 22 %11,7 7 المجموع
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 : القراءة السوسيولوجية

ىذه الفئة ال في الجدوؿ أف نقص خبرة المستشار خاصة  مف خالؿنرى 
أكثر المستشاريف بذال لمجيد مف أجؿ ،فيـ يستدعي بالضرورة الحكـ المسبؽ عمييـ 
بالشكؿ المطموب ويمكف  ـفي أداء ميامي ـاكتساب معارؼ جديدة صحيحة تخدمي

خبرة عامال فمـ تكف ال ،تفسير ذلؾ بوجود  بالضمير الحي لدييـ في إتقاف أعماليـ
الوظائؼ التي تؤدييا المؤسسة أو ،ىذه  درجة أداء موظفي سمؾ التوجيوبو نقيس 

فال  ،الجماعة قد تكوف ظاىرة أو كامنة عمى حد قوؿ أصحاب النظرية البنائية الوظيفة
التي يقـو بيا المستشار بما ىو مشار إليو في البرنامج السنوي  المياـيمكف حصر 

والمحيط االجتماعي الذي وتتماشى  توتخدـ مؤسس أعماؿف لو كإذ يم ،لوالتقديري 
 .يعيش فيو

في الحد مف رسوب التالميذ في مرحمة عالقة متقويـ البيداغوجي لالمحور الخامس: 
  وي مف وجية نظر مستشار التوجيو التعميـ الثان

 يبيف مدى استغالؿ المستشار لتقويـ المكتسبات القبيمة لمتالميذ :01الجدوؿ رقـ 

 استغالؿ تقويـ المكتسبات القبمية لمتكفؿ بالتالميذ
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %51,67 31 نعـ
 %36,67 22 أحيانا
 %11,67 7 ال

 %100,00 60 المجموع
  :القراءة اإلحصائية

يتبيف لنا أف أكثر مف نصؼ المبحوثيف تـ استغالليـ  26مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
كما أف النسب موزعة بيف اإلجابة بنعـ  ،%51,67لتقويـ المكتسبات القبمية بنسبة 

 وأحيانا وال.  
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 : القراءة السوسيولوجية
مستشار  تقويـ المكتسبات القبمية لمتكفؿ بالتالميذ مف طرؼ استغالؿيتضح لنا 

خالؿ المعمومات المحصمة  مفو  ،سبة أكثر مف النصؼ كما ذكرت سابؽالتوجيو بن
ويتـ  ،وحفظيـ ليا استيعابيـدرجة يمكف التعرؼ عمى  الماضية في السنة ى التالميذلد

لبناء خطة بناءة تعينيـ عمى تخطي مثؿ الت التالميذ المتأخريف دراسيا اأيضا معرفة ح
والرعاية كي ميذ المتفوقيف الموىوبيف ألخذ نصيبيـ مف االىتماـ وفئة التال ،ىذا المشكؿ

  .يزيدوا تفوقا ونجاحا

ف المستشار النتائج الدراسية الفصمية م استغالؿيوضح درجة  :01الجدوؿ رقـ 
 الكتشاؼ ضعؼ التالميذ

 النتائج الدراسية الفصمية في اكتشاؼ ضعؼ التالميذ ؿستغال ا
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %85,00 51 نعـ
 %15,00 9 أحيانا
 %0,00 0 ال

 %100,00 60 المجموع
 :القراءة اإلحصائية

 أقروا المبحوثيف مف  %85,00نسبة  لنا أفيتضح  27مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
منتائج الدراسية الفصمية في اكتشاؼ ضعؼ التالميذ بينما بدوف نسبة لاستغالليـ 
 لإلجابة بال.

 : السوسيولوجيةالقراءة  
ا أف جؿ مستشاري التوجيو يتـ استغالليـ لنتائج نمف خالؿ الجدوؿ يتبيف ل

التالميذ الدراسية وذلؾ مف أجؿ اكتشاؼ ضعفيـ، إذ يعتبر السجؿ التراكمي أحد أىـ 
وسائؿ جمع المعمومات لدى الباحث في العموـ االجتماعية لما يحتويو مف معمومات 

إلى الت ضعؼ التالميذ واتخاذ التدابير الالزمة لتحسيف مستواىـ امكشؼ عف حلشاممة 
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سموؾ الفرد يمكف التنبؤ بو مف معرفة دوره االجتماعي، وبذلؾ أف سموؾ ألفضؿ ا
 الطالب أو المدرس يمكف التنبؤ بو مف معرفة دوره االجتماعي.

التالميذ المتأخريف دراسي عند تحميؿ ومناقشة  اكتشاؼيبيف  :01الجدوؿ رقـ 
 .النتائج الدراسية الفصمية

  
عند تحميؿ نتائج التالميذ تـ اكتشاؼ حاالت مف التالميذ المتأخريف 

 دراسيا 

ية 
راس

 الد
ائج

النت
ش 

تناق
ميذ

تال
ع ال

ة م
صمي

الف
 

نع
 % مج % ال % ـ

رية
الح

جة 
در

 

 ²قيمة كا
قيمة 
 فاي

ئية
صا

إلح
ة ا
دالل

ال
 

5 نعـ
2 

88,14
% 

7 13,33
% 

5
9 

98,33
% 

1 
6,610

a 0,332 0,01 0,00 0 ال
% 

1 11,86
% 

1 1,67% 
موع

مج
ال

 

5
2 

86,67
% 8 

100,0
0% 

6
0 

100,0
0% 

  :القراءة اإلحصائية
تبيف أف االتجاه العاـ اكتشاؼ التالميذ المتأخريف  28مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

أما  ،%88,14دراسي عند تحميؿ ومناقشة النتائج الدراسية الفصمية نحو نعـ بنسبة 
 .0,01فقد كانت قيمة الداللة  1عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 

 : القراءة السوسيولوجية

ميؿ ومناقشة نتائج التالميذ حأف أغمب المستشاريف عند تنرى مف خالؿ الجدوؿ 
ال يمكف تقييـ التمميذ إال مف  ألنو يتـ مف  اكتشاؼ حاالت مف المتأخريف دراسيا،وىذا
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فيي بذلؾ تسمح بذلؾ لممستشار مف إعداد  ،ئجو المدرسية الفصمية أو السنويةخالؿ نتا
 ية في إطار المتابعة البيداغوجيةسجدوؿ يضـ أسماء ىؤالء التالميذ مع نتائجيـ المدر 

سواء كانت بإجراء مقابالت فردية أو جماعية  لتالميذ ليـ نفس اإلشكاؿ أو حصص 
نص  إعالمية مدعمة ليـ تساىـ في رفع معنويات التالميذ وتحسيف مستواىـ وىذا ما

 .السنوي التقديري لمستشار التوجيوعميو في البرنامج 

ظاىرة الرسوب المدرسي  انتشارإعداد حصص إعالمية حوؿ يبيف  :01الجدوؿ رقـ 
 بالتنسيؽ مع األساتذة لمحد منيا

 التنسيؽ المتواصؿ مع األساتذة يساىـ في الحد مف ظاىرة الرسوب المدرسي؟  
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 :القراءة اإلحصائية
تبيف أف االتجاه العاـ إعداد حصص إعالمية حوؿ  29مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

بنسبة  الظاىرة الرسوب المدرسي بالتنسيؽ مع األساتذة لمحد منيا نحو  انتشار
فقد كانت قيمة الداللة  1أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية  ،90,0%

0,22. 
 : القراءة السوسيولوجية

ال يبرمجوف حصصا إعالمية لألساتذة لجدوؿ أف أغمب المستشاريف يوضح ا
وىذا ألف أغمب األساتذة يشتكوف  ،ظاىرة الرسوب المدرسييدؼ التنسيؽ لمحد مف ال

إلنجازه خاصة في ىذه الفترة  مف طوؿ البرنامج الدراسي ونقص في الساعات المحددة
الذي قمب الموازيف إلى كفة أخرى  19األخيرة التي شيدت انتشار فيروس كرونا كوفيد 

ـ بشكميا المعتاد ،وفي ىذه منيا مف استفاد ومنيا زاده األمر تعقيدا في أداء الميا
الحالة ال يتسنى لممستشار تحديد وقت معيف لتقديـ مثؿ ىذه الحصص وقد يصعب 
عميو حتى تقديميا، ىذا األمر أيدتو النظرية البنائية الوظيفية في أف حدوث أي طارئ 

أف األجزاء التي تحمؿ إلييا المؤسسة عمى أحد األجزاء يؤثر ذلؾ عمى البقية في قوليا :
أو الظاىرة االجتماعية إنما ىي أجزاء متكاممة كؿ جزء يكمؿ اآلخر وأي تغيير يطرأ 

 عمى أحدىـ ينعكس عمى البقية ما يسمى بعممية التغيير االجتماعي.
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اإلداري والتربوي بنتائج التالميذ الراسبيف مف  تبميغ الطاقـيوضح  :21الجدوؿ رقـ 
 أجؿ برمجة حصص دعـ ليـ

  
اإلدارة المدرسية ببرمجة حصص الدعـ واالستدراؾ لتحسيف نتائج تقـو 
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 :القراءة اإلحصائية
اإلداري والتربوي  يتضح أف االتجاه العاـ تبميغ الطاقـ 30مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

 ،%38,3نحو نعـ بنسبة بنتائج التالميذ الراسبيف مف أجؿ برمجة حصص دعـ ليـ 
 .0,31فقد كانت قيمة الداللة  2أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 

 : القراءة السوسيولوجية

مف خالؿ الجدوؿ يتبيف أف نسبة ضئيمة جدا مف المؤسسات التربوية تقدر تحت 
النصؼ فقط تقوـ ببرمجة حصص دعـ لمتالميذ الراسبيف بعد إبالغ مستشار التوجيو 

، وىذا ما يشكؿ أحد أسباب رسوب التالميذ أو تسربيـ عمى التالميذ إياىـ بنتائج ىؤالء
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حسب ما عبرت عنو نظرية الدور في أف األدوار االجتماعية تكوف متكاممة في 
تؤدي المؤسسة مياميا بصورة جيدة، بحيث ال يكوف ىناؾ تناقض  المؤسسة عندما 

 بيف األدوار.

مساىمة مستشار التوجيو في حصص الدعـ المدرسي  يبيف :21الجدوؿ رقـ 
 لمتالميذ 

 تساىـ في حصص الدعـ المدرسي لمتالميذ
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %26,67 16 نعـ
 %30,00 18 أحيانا
 %43,33 26 ال

 %100,00 60 المجموع
 :القراءة اإلحصائية

المبحوثيف أكدوا مف  %43,33يتضح لنا أف نسبة  31مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
لكف كانت إجابات باقي  ،الدعـ المدرسي المقدمة لمتالميذ عدـ مساىمتيـ في حصص

 .لمبحوثيف متقاربة بيف أحيانا والا
 : القراءة السوسيولوجية 

زعة و نسب اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ كانت م خالؿ الجدوؿ يتبيف لنا أفىذا  مف 
مستشار وكذا اإلمكانيات المتاحة لو في أحيانا وال إذ تختمؼ نظرة كؿ  ،عمى نعـ
المساىمة في مثؿ ىذه الحصص التدعيمية إال إذا كاف بالفعؿ ىناؾ و  عممو مؤسسة

لتربوي مف أجؿ تنسيؽ كامؿ بيف المستشار وبقية األطراؼ مف الطاقـ اإلداري وا
 والعكسبالمجتمع  لفرديتصؿ ا عف طريؽ الدورفالتالميذ الفئة مف  برمجتيا لصالح ىذه

بيذا القوؿ فعند قياـ كؿ جزء مف أجزاء المجموعة  وىذا ما عبرت عنو نظرية الدور
 .ألىداؼ المنشودة في تمؾ المؤسسةبدوره يكف ىناؾ اتصاؿ وتنسيؽ وتحقيؽ ل



 الدراسة نتائج وتفسير ومناقشة عرض                                          الخامس الفصؿ

 

138 
 

استغالؿ وتحميؿ المستشار لنتائج التالميذ في مجالس يبيف  :20الجدوؿ رقـ 
 لرسوب المدرسياألقساـ وتسميط الضوء عمى تفشي ظاىرة ا

تحميؿ نتائج التالميذ  ؿستغال ـ امف خالؿ حضورؾ لمجالس األقساـ ت
 لتسميط الضوء عمى تفشي ظاىرة الرسوب المدرسي

 % التكرار إجابات المبحوثيف
 %70,00 42 نعـ
 %30,00 18 أحيانا
 %100,00 60 المجموع

 :القراءة اإلحصائية

بينوا المبحوثيف مف  %70,00يتضح لنا أف نسبة  32مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
استغالليـ وتحميميـ لنتائج التالميذ في مجالس األقساـ وتسميط الضوء عمى تفشي 

 مما كانت إجابات بقية المبحوثيف بال بنسبة وصمت إلى ظاىرة الرسوب المدرسي
30,00%. 

 : القراءة السوسيولوجية
أغمب مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني  تبيف مف الجدوؿ أف ما

وذلؾ مف خالؿ استغالؿ نتائج التالميذ المتحصؿ عمييا ، يشاركوف في مجالس األقساـ
مف طرؼ اإلدارة وتحميميا إلعطائيا صبغة أكاديمية مما يتضح مف خالليا كؿ 

خالؿ  مفو الحاالت الخاصة مف ضعؼ في النتائج أو تأخر دراسي أو حاالت أخرى 
عناية خاصة في مراكز مثؿ ىذه الحاالت تحتاج إذ  لممستشار، المتابعة المستمرة 

تحوؿ مف خالؿ أراء كؿ المشاركيف في المجالس إلى وحدة الكشؼ والمتابعة و أخرى 
 . بيا المدرسية لمتكفؿ
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 تحميؿ نتائج التالميذ واكتشاؼ حاالت المتأخريف دراسيا يوضح :22الجدوؿ رقـ 

 اكتشاؼ حاالت مف التالميذ المتأخريف دراسياو تحميؿ نتائج التالميذ 
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %86,67 52 نعـ
 %13,33 8 ال

 %100,00 60 المجموع
 : القراءة اإلحصائية

تحميميـ لنتائج المبحوثيف أكدوا أغمب  يتضح لنا أف 33خالؿ الجدوؿ رقـ  يتبيف
 ، وأف%86,67إلى المتأخريف دراسيا منيـ بنسبة وصمت التالميذ واكتشاؼ حاالت

 .حميؿ النتائج والحاالت مف خالليافقط مف لـ يقـ بت13,33%
 : القراءة السوسيولوجية

أكثر مف ثمانيف بالمائة مف مستشاري التوجيو يمكف أف نقوؿ مف خالؿ الجدوؿ 
وتحميميا واكتشاؼ مف المدير مباشرة  اإلدارة أوعمموا عمى استغالؿ النتائج المقدمة 

أف ىناؾ عالقات إنسانية تمرر وىذا تعتقده النظرية البنائية - حاالت المتأخريف دراسيا
عف طريقيا المعمومات مف المراكز العميا القيادية إلى المراكز القاعدية أو العكس مف 

تالميذ الموىوبيف وليس ىذا فقط بؿ اكتشاؼ ال -المركز األخير إلى المراكز القيادية
 كؿ حسب حاجتو.بيـ وضعاؼ العقؿ لمتكفؿ 

يوضح إبالغ مستشار التوجيو الطاقـ اإلداري والتربوي بيذه  :22لجدوؿ رقـ ا
 الحاالت

 قمت بإبالغ الطاقـ اإلداري والتربوي بيذه الحاالت
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %90,00 54 نعـ
 %10,00 6 ال

 %100,00 60 المجموع
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  :القراءة اإلحصائية

المبحوثيف أكدوا مف  %90,00يتضح لنا أف نسبة  34مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
عكس إجابة باقي المبحوثيف إبالغيـ الطاقـ اإلداري والتربوي بحاالت المتأخريف دراسيا 

 .فقط%10,00 بال والتي وصمت نسبتيـ إلى
 : القراءة السوسيولوجية 

بمغوا عف حاالت التالميذ  فإف جؿ المبحوثيف ىو مبيف في الجدوؿ مف خالؿ ما
سواء كاف  ،لمتكفؿ بيـ كؿ حسب حاجتؾمطاقـ اإلداري والتربوي المتأخريف دراسيا ل

ذلؾ مف طرؼ األساتذة أو متابعة دائمة لممستشار أو إعداد برامج دعـ خاصة مف 
ف طرؼ اإلدارة وىذا كمو ال يعطي نتيجة واضحة إال بتضافر جيود كؿ الفاعمي

  التربوييف بما فييـ األولياء والتالميذ نفسيـ محور العممية التعميمية ذاتيا. 

 دراسيا إلى وحدة الكشؼ والمتابعةيبيف توجيو التالميذ المتأخريف  :22الجدوؿ رقـ 

 توجيو التالميذ المتأخريف دراسيا إلى وحدة الكشؼ والمتابعة 
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %38,33 23 نعـ
 %61,67 37 ال

 %100,00 60 المجموع
  :القراءة اإلحصائية

 صرحواالمبحوثيف مف  %61,67أف نسبة  35خالؿ الجدوؿ رقـ يتبيف مف 
منيـ  %38,33غير أف ،بتوجيو التالميذ المتأخريف دراسيا إلى وحدة الكشؼ والمتابعة

 .لـ يوجيوا أي حالة
يتبيف لنا أف أكثر مف نصؼ مستشاري الجدوؿ  خالؿمف : القراءة السوسيولوجية 

لى وحدة الكشؼ والمتابعة وذلؾ لعدـ إالتوجيو وجيوا حاالت التالميذ المتأخريف دراسيا 
خطوة أخرى غير  بأيوال يتسنى لو القياـ تيـ تمكف المستشار مف مواصمة متابع

ضمف طاقـ مكوف خصيصا  أقساـ التعميـ المكيؼ أو تحويميـ ليذه الوحدة الخاصة
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لتكفؿ الجيد بيـ وبعد تحسف مستواىـ يزاولوف دراستيـ في مؤسستيـ ليذه الفئة، وا
لسنة وىذا ما نص عميو منشور اإلطار الذي ينظـ الدخوؿ المدرسي بشكؿ عادي جدا 

 .في صفحتو الخامسة 2021-2022
إجراء مستشار التوجيو لدراسات ميدانية بمؤسستو يوضح : 21الجدوؿ رقـ 

 المينيةلتشخيص ظاىرة الرسوب المدرسي  نتيجة خبرتو 

 إجراء دراسات ميدانية بمؤسستؾ لتشخيص ظاىرة الرسوب المدرسي في ىذه المرحمة

 % ال % أحيانا % نعـ الخبرة

موع
مج
ال

 

% 

رية
الح

جة 
در

 

قيمة  ²قيمة كا
 فاي

أقؿ مف 
 س 10

2 7,1% 3 10,7% 23 82,1% 28 46,7% 

4 6,200a 0,321 

 11مف 
 20إلى 
 س

1 4,0% 8 32,0% 16 64,0% 25 41,7% 

أكبر 
 20مف 
 س

1 14,3% 3 42,9% 3 42,9% 7 11,7% 

 %100,0 60 %70,0 42 %23,3 14 %6,7 4 المجموع
إجراء مستشار يتضح االتجاه العاـ أف  36مف خالؿ الجدوؿ رقـ  :القراءة اإلحصائية

التوجيو لدراسات ميدانية بمؤسستو لتشخيص ظاىرة الرسوب المدرسي نتيجة خبرتو 
أما عف داللة  ،سنوات 10لذوي خبرة مينية أقؿ مف  %82,1ال بنسبة  نحوالمينية 

 .0,321فقد كانت قيمة الداللة  4ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 
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 : القراءة السوسيولوجية

أف أغمب المستشاريف ال يبادروف بإجراء دراسات  يتبيف مف خالؿ الجدوؿ
ميدانية في مؤسساتيـ لتشخيص ظاىرة الرسوب المدرسي في ىذه المرحمة رغـ 
انتشارىا الواضح، وىذا العتبارات عدة منيا وصوؿ التمميذ لمسف القانوني لمتمدرس في 

مميذ في الطور، ناىيؾ سنة كاممة، وكذلؾ إعادة الت 18مرحمة التعميـ الثانوي أال وىو 
سنة التمميذ في البقاء في مقاعد الدراسة  وف النتائج المتدنية لديو مما ينقص  حظوظع

أخرى، كذالؾ تأثر التمميذ بالرفقاء خارج المدرسة مما يساىـ بشكؿ كبير في رسوبيـ 
ىماؿ الوالديف ألبنائيـ كميا عوامؿ تجعؿ المستشار يركز عمى فئة ليا قابمية  يير التغوا 

     .وتسعى لمنجاح بعد الفشؿ

معدؿ االنتقاؿ االستثنائي لتالميذ مرحمة التعميـ  يوضح عالقة: 21الجدوؿ رقـ 
 اسات ميدانية حوؿ رسوب التالميذإجراء مستشار التوجيو لدر بالثانوي 

  
لتالميذ مرحمة التعميـ الثانوي في السنوات األخيرة ساىـ  االستثنائي االنتقاؿمعدؿ 

 في زيادة نسبة الرسوب
ية 

يدان
ت م

راسا
ي د

جر
ت

رة 
ظاى

ص 
شخي

ؾ لت
سست

بمؤ
ذه 

ي ى
ي ف

رس
لمد

ب ا
رسو

ال
حمة
مر
ال

 
 مج % ال % نعـ

رية
الح

جة 
در

 

قيمة  ²قيمة كا
 فاي

ئية
صا

إلح
ة ا
دالل

ال
 

 4 %0,00 0 %61,90 4 نعـ

2 4,671a 0,279 0,10 
 14 %14,29 2 %70,00 12 أحيانا

 42 %38,10 16 %85,71 26 ال
 60 %30,00 18 %100,00 42 المجموع
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 :القراءة اإلحصائية
معدؿ االنتقاؿ  يوضح عالقةاالتجاه العاـ أف يتضح  37مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

إجراء مستشار التوجيو لدراسات ميدانية حوؿ باالستثنائي لتالميذ مرحمة التعميـ الثانوي 
أما عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة  ،%85,71نحو ال بنسبة رسوب التالميذ 

 .0,10فقد كانت قيمة الداللة  2حرية 
 : جيةالقراءة السوسيولو 

دراسات ميدانية في يجروف لمستشاريف ال معظـ امف خالؿ الجدوؿ يتبيف 
معدؿ االنتقاؿ االستثنائي الرسوب المدرسي رغـ أف  ظاىرةمؤسساتيـ لتشخيص 

لتالميذ مرحمة التعميـ الثانوي في السنوات األخيرة ساىـ بشكؿ أو بآخر في زيادة نسبة 
: بقولو حرفيا استمارتوفقد أكد مبحوث في  العتبارات تـ ذكرىا سابقا ، ييـالرسوب لد

، ″مستوى دراسي يؤىمو لممرحمة المقبمةىذا المعدؿ يكرس ظاىرة االنتقاؿ اآللي دوف ″
ثيف في شأف معدؿ و بحمفقد تـ إحصاء بعض االقتراحات التي أدلى بيا بعض ال
إرجاع معدؿ االنتقاؿ إلى ″االنتقاؿ االستثنائي منيا ما صرح بو مبحوث بقولو حرفيا: 

دالت متابعة التالميذ المنتقميف بالمع″، بينما أكد آخر بقولو: ″ما كاف عميو سابقا
 .″(بعاد كثيرة وتأثيرات طويمة المدىاالستثنائية مف االبتدائي وحتى الثانوي )األمر لو أ
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بدراسة خاصة بالتالميذ في القياـ  وتوظيفيارتبة المستشار  يوضح :21الجدوؿ رقـ 
 الراسبيف 

 القياـ بدراسة خاصة بالتالميذ الراسبيف

جة  % المجموع % ال % نعـ الرتبة
در

رية
الح

 

قيمة  ²قيمة كا
 فاي

ئية
صا

إلح
ة ا
دالل

ال
 

 %78,33 47 %82,98 39 %17,02 8 قاعدي
1 4,971a 0,288 0,083 21,67 13 %53,85 7 %46,15 6 رئيسي% 

 %100,00 60 %76,67 46 %23,33 14 المجموع
 :القراءة اإلحصائية

العاـ لممستشاريف الرئيسييف  االتجاهنجد أف  38مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
، أما %82,98بنسبةخاصة بالتالميذ الراسبيف  ةعدـ قياميـ بدراس وا والقاعدييف أكد

 .0,083فقد كانت قيمة الداللة  1عف داللة ىذا الفارؽ فإنو عند درجة حرية 
 :القراءة السوسيولوجية

عامؿ رتبة المستشار بيف كونو رئيسي وقاعدي  مف خالؿ ىذه النتيجة يتبيف أف
حسب اإلمكانيات المتوفرة  وىذا، في القياـ بدراسة خاصة بالتالميذ الراسبيف توظؼلـ 

لدى المستشار خاصة ما يتعمؽ باالختبارات والمقاييس التي في أغمب األحياف ال يممؾ 
المستشارة تكوينا واضحا فييا منذ سنوات، وسبب ذلؾ عدـ برمجة أياـ تكوينية 

ؽ التكويف مف طرؼ الجيات لممستشاريف الناجحيف سابقا رغـ وجود قانوف يكفؿ ليـ ح
  .  2021-2020مع دفعة المدمجيف لسنة ، لكنو وجد االنفراج أخيرا المعنية
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يوضح إعداد مستشار التوجيو لتقارير دورية يوضح فييا آثار  :21الجدوؿ رقـ 
 تفشي ظاىرة الرسوب المدرسي

 تقارير دورية توضح فييا آثار تفشي ظاىرة الرسوب المدرسيإعداد 
 % التكرار إجابات المبحوثيف

 %8,33 5 نعـ
 %35,00 21 أحيانا
 %56,67 34 ال

 %100,00 60 المجموع
 القراءة اإلحصائية: 

 المبحوثيف صرحوامف  %56,67أف نسبة  35يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 غير ،دورية توضح فييا آثار تفشي ظاىرة الرسوب المدرسي بعدـ إعداد تقارير

 .يعدونيا أحيانا منيـ %35,00أف
 :السوسيولوجيةالقراءة  

ال يعدوف مف خالؿ الجدوؿ يتبيف لنا أف أكثر مف نصؼ مستشاري التوجيو 
تقارير دورية توضح فييا آثار تفشي ظاىرة الرسوب المدرسي وىذا لعد إجرائيـ 

حكـ ، ىذا ال يعني اللدراسات تخص ىذا الموضوع أصال وذلؾ ألساب ذكرت سابقا
مف أقدـ عمى إجرائيا ومحاولة التعرؼ عمى  ، بؿ ىناؾالكمي عمى المستشاريف بالعدـ

أسباب انتشار ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة التعميـ الثانوي واقتراح الحموؿ 
وع ىذه الدراسة خير دليؿ الممكنة لمحد منيا وعمى سبيؿ الذكر الباحثة نفسيا وموض

 .عمى ذلؾ
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 :ة نتائج الدراسة في ظؿ الفرضيات مناقش-0

لمحصص اإلعالمية عالقة برسوب التالميذ : مفادىا األولى الفرعيةالفرضية  -0-1
 في مرحمة التعميـ الثانوي مف وجية نظر مستشاري التوجيو

 : فرضية توصمنا إلى النتائج اآلتيةمف خالؿ تحميؿ المعطيات الخاصة بيذه ال

أف كؿ المستشاريف يقوموف بتنشيط حصص إعالمية لفائدة التالميذ بنسبة  -
وىذا دليؿ عمى قياميـ بمياميـ في جانب اإلعالـ المدرسي  % 100,00

اليادؼ إلى معرفة التمميذ المسارات المدرسية والمينية وساعدتو في بناء 
 .( يوضح ذلؾ04تقبمي والجدوؿ رقـ )مشروعو المس

طويات إعالمية مدعمة بم يحض التالميذ الراسبيف بحصص إعالمية خاصة -
، لما ليذه المطويات مف دور في حفظ رسيىادفة حوؿ موضوع الرسوب المد

وىذا  وتركيز المعمومات المقدمة مف طرؼ مستشار التوجيو في أذىاف التالميذ
ىذا ما يمكف مستشار التوجيو  (،05موضحة في الجدوؿ رقـ )  %54,8بنسبة 

 مف التعرؼ عف كثب عمى سموكيات ىؤالء التالميذ.
عالميا في األسبوع الوطني أكدت أف مستشار التوجيو ال يخصص جانبا إ -

لإلعالـ ليذه الفئة مف التالميذ كوف أف إعداده لمطويات إعالمية وممصقات 
يكوف مف دخمو الخاص دوف أي مبالغ مالية تمنحيا وزارة التربية الوطنية لمثؿ 

 (.06كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) % 63,33بنسبة  تىذه اإلنجازا
إعالمية في  وثائؽلمدرسي والميني بوضع يقـو مستشار التوجيو واإلرشاد ا -

وتـ توضيحو في الجدوؿ رقـ  خمية اإلعالـ والتوثيؽ لفائدة التالميذ الراسبيف
 .% 76,67( بنسبة وصمت إلى 07)
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أغمب مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ال يقوموف ببرمجة  -
وىذا نظرا  محاضرات حوؿ انتشار ظاىرة الرسوب المدرسي في ىذه المرحمة

الجدوؿ رقـ  % 88,33لضيؽ الوقت واألعماؿ المتراكمة عمى عاتقيـ بنسبة 
(08.) 
أف عامؿ الجنس لمستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني لـ يكف لو تأثير  -

في مشاركتيـ في ممتقيات حوؿ ظاىرة الرسوب المدرسي، وىذا يعود إلى أف 
( 09كؿ دوري كما جاء في الجدوؿ رقـ )مثؿ ىذه الممتقيات ال يتـ برمجتيا بش

 .%72,73بنسبة 
الحصص اإلعالمية المقدمة مف طرؼ مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي  -

موضح ذلؾ في  % 50,00والميني لفئة التالميذ الراسبيف غير كافية بنسبة 
 (.10الجدوؿ رقـ )

القة في علمحصص اإلعالمية مف خالؿ ما تـ التوصؿ إليو سابؽ نستنتج أنو 
رسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مف وجية نظر مستشاري الحد مف 

 .التوجيو
مفادىا لمعايير التوجيو عالقة في الحد مف رسوب الفرضية الفرعية الثانية:  -0-0

 .انوي مف وجية نظر مستشار التوجيوالتالميذ في مرحمة التعميـ الث
  : لمعطيات ىذه الفرضية إلى ما يمي تحميمنا توصمنا مف خالؿ

عدـ استغالؿ مستشار التوجيو الستبياف الميوؿ واالىتمامات الموجو لتالميذ السنة  -
( 11األولى ثانوي وتطبيقو ال يحد مف الظاىرة كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

 .% 73,33أيف وصمت نسبتو إلى 
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شعب غير مرغوبة باحتراـ أحيانا يكوف رسوب التالميذ راجع إلى توجيييـ إلى  -
 % 72,7التربية الوطنية بنسبة مئوية قدرت بػ لنسبة المئوية التي أقرتيا وزارةا

 (.12موضحة في الجدوؿ رقـ )
تدخؿ األولياء في تحديد رغبة أبنائيـ ال يؤدي إلى رسوبيـ بنسبة مئوية قدرت  -

 (.13موضحة في الجدوؿ رقـ )كـ ىي  % 73,3بػ
( نرى أف التوجيو غير السميـ لمتالميذ يؤثر 14لجدوؿ رقـ )مف خالؿ ما جاء في ا -

عمى مستواىـ الدراسي ويرفع مف نسب رسوبيـ ،مما جعؿ القائميف عمى ىذه 
العممية بإعادة توجيو ىذه الفئة إلى شعب تعميمية أخرى مناسبة حيث وصمت 

 .% 92,86النسبة المئوية إلى 
وجد عالقة بيف معايير التوجيو في نستنتج مف خالؿ ما سبؽ مف نتائج أنو ال ت
    مف وجية نظر مستشار التوجيو. الحد مف رسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي

مفادىا لممتابعة والتكفؿ النفسي عالقة في الحد مف : الثالثة الفرعيةالفرضية -0-2
   .انوي مف وجية نظر مستشار التوجيورسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الث

 : ذه الفرضية توصمنا في األخير إلىمعطيات ىبعد تحميؿ 
أف عامؿ رتبة المستشار بيف كونو رئيسي وقاعدي لـ يؤثر في مجاؿ إعداد برامج  -

 .% 61,70( بنسبة 15إرشادية أيف تـ توضيحيا في الجدوؿ رقـ )
نجد أف مستشاري التوجيو يضعوف برامج إرشادية  (16)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  -

 .% 59,46لمرافقة التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي بنسبة وصمت إلى 
ف مستشاري التوجيو يضعوف برامج إرشادية لمرافقة أ (17رقـ ) الجدوؿتبيف في  -

عية مركزيف أكثر عمى المقابالت اإلرشادية الجماالتالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي 
 .% 50,00بنسبة وصمت إلى بنسبة وصمت إلى 
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تفعيؿ دور خمية اإلصغاء والمتابعة ف عمموا عمى مستشاريأكبر فئة مف ال أف -
ىـ مف ذوي تخصص عمـ  النفسية والتربوية لمحد مف ظاىرة الرسوب المدرسي

 (.18كما ىو في الجدوؿ رقـ ) % 80,77بنسبة وصمت إلى  االجتماع
يعاينوف ممفات التالميذ الراسبيف لمتعرؼ عف كثب عف  يوستشاري التوجأف جؿ م -

 توكذا كؿ السموكيا ،أسباب رسوبيـ مف نتائج دراسية طيمة مسارىـ الدراسي
والتصرفات التي أبداىا ىؤالء التالميذ ونوع العقوبات التي اتخذت في حقيـ بنسبة 

 (.19نجدىا في الجدوؿ رقـ) % 85,00
نصؼ أفرد العينة المبحوثيف أكدوا عمى تطبيؽ ( يبيف أف 20في الجدوؿ رقـ ) -

 .% 50,00تقنية جماعة الكالـ مع التالميذ بنسبة
في الجدوؿ رقـ  اإليحاء اإليجابي لتشجيع التالميذأجاب المبحوثيف بتطبيؽ تقنية  -

مع تساوي نسبة البقية في اإلجابة بأحيانا وال بنسبة  ،% 60,00بنسبة (21)
20,00 %. 

تساىـ بشكؿ  نتائج التالميذ طيمة العاـ الدراسيابعة غير الكافية لالمتأحيانا تكوف  -
وىذا راجع لعدة عوامؿ أىميا ضيؽ الوقت وكذا التفويج أو بآخر في رسوبيـ 

 50,8بنسبة وحددت ،التربوي الكبير نتيجة اكتظاظ المؤسسات التربوية بالتالميذ
 (.22كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) %

ترغيب التالميذ في الدراسة مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني عمى يعمؿ  -
فيو يسعى دائما إلى مف إجابات المستشاريف  % 93,33بنسبة  لتحقيؽ النجاح

 (.23)الجدوؿ رقـ تشجيع التالميذ وبث روح العمؿ والمثابرة  في  
سبيف لمعرفة أسباب أف مستشار التوجيو يقـو باستدعاء أولياء أمور التالميذ الرا -

ضعؼ نتائجيـ فيذا يسيؿ عميو ميمة جمع معمومات عائمية بالخصوص عف 
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التمميذ الراسب مما يمكنو مف االختيار األفضؿ لطريقة التعامؿ معو بنسبة وصمت 
 .(24تؤكده اإلجابات الموضحة في الجدوؿ رقـ) ،% 55,00إلى 

سنوات مساىمة في  10نقص خبرة المستشار خاصة في فئة أقؿ مف لـ تكف  -
رسوب التالميذ فيـ أكثر المستشاريف بذال لمجيد مف أجؿ اكتساب معارؼ جديدة 

وبنسبة مئوية وصمت إلى  صحيحة تخدميـ في أداء ميامـ بالشكؿ المطموب
فمـ  ،ويمكف تفسير ذلؾ بوجود  بالضمير الحي لدييـ في إتقاف أعماليـ % 57,1

 (.25موظفي سمؾ التوجيو الجدوؿ رقـ ) تكف الخبرة عامال نقيس بو درجة أداء
 لممتابعة والتكفؿ النفسي عالقة توصمنا لالستنتاج اآلتي مف خالؿ ما سبؽ أنو

في الحد مف رسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مف وجية نظر بنسبة كبيرة 
    مستشار التوجيو

في الحد مف رسوب  مفادىا لمتقويـ البيداغوجي عالقةالفرضية الفرعية الرابعة:  -0-2
   .انوي مف وجية نظر مستشار التوجيوالتالميذ في مرحمة التعميـ الث

 : فرضية الرابعة توصمنا إلى ما يميمف خالؿ تحميؿ معطيات ال
 تقويـ المكتسبات القبميةل % 51,67استغالؿ مستشار التوجيو بنسبة مقدرة بػ -

معرفة حاالت التالميذ المتأخريف دراسيا و  ،بالتالميذ لتكفؿلمتالميذ يساعده في ا
 .(26كما ىو في الجدوؿ رقـ )

يتـ استغالؿ مستشاري التوجيو لنتائج التالميذ الدراسية الفصمية مف أجؿ  -
واتخاذ التدابير الالزمة لتحسيف مستواىـ  % 85,00اكتشاؼ الحاالت  بنسبة 
 (.28إلى األفضؿ الجدوؿ رقـ )

أف أغمب المستشاريف  % 90,0( وبنسبة 29قـ )أجاب المبحوثيف في الجدوؿ ر  -
ال يبرمجوف حصصا إعالمية لألساتذة بيدؼ التنسيؽ لمحد مف ظاىرة الرسوب 
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وىذا ألف أغمب األساتذة يشتكوف مف طوؿ البرنامج الدراسي ونقص  ،المدرسي
 في الساعات المحددة إلنجازه.

المؤسسات التربوية تقوـ ( مف 30تبيف أف نسبة ضئيمة جدا في الجدوؿ رقـ ) -
ببرمجة حصص دعـ لمتالميذ الراسبيف بعد إبالغ مستشار التوجيو إياىـ بنتائج 

وىذا ما يشكؿ أحد أسباب رسوب التالميذ أو  ،%38,3ىؤالء التالميذ بنسبة
 تسربيـ.

عدـ مساىمة مستشاري التوجيو في حصص الدعـ المدرسي المقدمة لمتالميذ  -
تنسيؽ كامؿ فيذا العمؿ يحتاج إلى  ،% 43,33مف طرؼ مؤسستيـ بنسبة 

بيف المستشار وبقية األطراؼ مف الطاقـ اإلداري والتربوي مف أجؿ برمجتيا 
عبروا عف مساىمتيـ  % 30,00أما بنسبة  لصالح ىذه الفئة مف التالميذ 

اىمة تجد ذلؾ في الجدوؿ رقـ أحيانا بينما صرح البقية بعدـ إبداء أي مس
(31). 
عمى  % 70,00نسبة مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بعبر  -

تسميط في مجالس األقساـ ومف خالليا تـ نتائج التالميذ يـ لتحميمو  ليـستغالا
إجابات بمؤسستيـ بينما كانت  الضوء عمى تفشي ظاىرة الرسوب المدرسي

 (.32في الجدوؿ رقـ ) % 30,00البقية بال بنسبة وصمت إلى 
اري التوجيو عمى استغالؿ النتائج المقدمة اإلدارة أو مف المدير عمؿ مستش -

 86,67بنسبة وصمت إلى مباشرة وتحميميا واكتشاؼ حاالت المتأخريف دراسيا
 13,33حيث وصت نسبتيـ إلى  ،بينما لـ يقـ باقي المبحوثيف بيذا العمؿ،%
 (.33فقط  وىذا موضح في الجدوؿ رقـ ) %
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 يـإبالغ % 90,00( وبنسبة 34أكد جؿ مستشاري التوجيو في الجدوؿ رقـ ) -
بحاالت المتأخريف دراسيا عكس إجابة الباقي بال والتي الطاقـ اإلداري والتربوي 

 .فقط % 10,00وصمت نسبتيـ إلى
تبيف أف مستشاري التوجيو وجيوا حاالت التالميذ المتأخريف دراسيا إلى وحدة  -

ذلؾ لعدـ تمكف المستشار مف مواصمة متابعتيـ والتكفؿ الكشؼ والمتابعة و 
 (.35موضحة في الجدوؿ رقـ ) % 61,67الجيد بيـ بنسبة

أغمب المستشاريف ال يبادروف بإجراء دراسات ميدانية في مؤسساتيـ لتشخيص  -
ظاىرة الرسوب المدرسي في ىذه المرحمة رغـ انتشارىا الواضح وىذا مف خالؿ 

 .% 82,1( بنسبة وصمت إلى 36) ما جاء في الجدوؿ رقـ
بنسبة حوؿ رسوب التالميذ  دراسات ميدانيةاء جر إبلـ يقـ مستشار التوجيو  -

لتالميذ مرحمة التعميـ الثانوي  االستثنائي رغـ أف معدؿ االنتقاؿ % 85,71
لدييـ كما ىو موضح في الجدوؿ  ي زيادة نسبة الرسوببشكؿ أو بآخر ف ساىـ
 (.37رقـ )

أف عامؿ رتبة ( 38في الجدوؿ رقـ ) % 82,98أكد معظـ المستشاريف بنسبة  -
المستشار بيف كونو رئيسي وقاعدي لـ توظؼ في القياـ بدراسة خاصة بالتالميذ 

 الراسبيف.
بعدـ إعدادىـ  (39)الجدوؿ رقـ في  المستشاريفمف  % 56,67نسبة  صرح -

 35,00غير أف ،المدرسي دورية توضح فييا آثار تفشي ظاىرة الرسوب تقاريرل
 .منيـ يعدونيا أحيانا %

لمتقويـ البيداغوجي عالقة في الحد مف رسوب  خالؿ ما سبؽ نستنتج أفمف 
   .بدرجة معينة التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي مف وجية نظر مستشار التوجيو 
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 مناقشة نتائج الدراسة في ظؿ الفرضية العامة :  -0-2
مف خالؿ مناقشة نتائج الدراسة في ظؿ الفرضيات الفرعية يتضح لنا لمستشار 
التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني دور فعاؿ في الحد مف رسوب التالميذ في مرحمة 
التعميـ الثانوي مف وجية نظر مستشاري التوجيو وذلؾ مف خالؿ المياـ التي يقـو بيا 

 : كاآلتيالمدرجة ضمف المحاور المتطرؽ ليا و 
مساىمة الحصص اإلعالمية المقدمة ىادفة مف طرؼ مستشار التوجيو لفئة  -

التالميذ الراسبيف وغيرىـ مف خالؿ تدعيميا بمطويات إعالمية أو جعميا في 
خمية اإلعالـ والتوثيؽ ليتسنى لمتمميذ معرفة المسارات المدرسية والمينية 

 .ساعدتو في بناء مشروعو المستقبميوم
التوجيو غير السميـ  في بعض األحياف إلى رسوب التالميذ  في مرحمة يؤدي  -

التعميـ الثانوي خاصة مع عدـ تمبية الرغبة وكذا ضعؼ النتائج الدراسية لمتمميذ 
أيف يصبح توجيو مقترح مف أعضاء مجمس القبوؿ والتوجيو النيائي لتالميذ 

طرؼ وزارة التربية  السنة األولى ثانوي بتطبيؽ  النسب المئوية المحددة مف
وقد يكوف في صالحو أحيانا أخرى في حالة واحدة فقط وىي عدـ قدرة  ،الوطنية

 التمميذ عمى تحديد رغبتو ومعرفة ومممحو البيداغوجي.
أخذ محور المتابعة والتكفؿ النفسي حصة كبيرة  مف إجابات المبحوثيف  -

إذ يكتشؼ  ،لما ليا مف تأثير كبير عمى نفسية التمميذ وتقويما لسموكو ،باإليجاب
فمثؿ ىذه  ،أسباب المشكمة التي تعرض ليا ومحاولتو إيجاد حموؿ مناسبة لذلؾ

المواقؼ مف خالؿ التقنيات التي يقـو بيا مستشار التوجيو تبث الثقة في نفس 
 .  حاضرا ومستقبال تصدي لكؿ العقباتالتمميذ وتكوف مدعما حافزا قويا لم

يبقى التقويـ البيداعوجي في صورتو الحقيقية أحد أفضؿ السبؿ لمحد مف ظاىرة  -
رسوب التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي ألف النتائج المدرسية لمتمميذ ىي التي 
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ومما سبؽ  ،رسوبو أو تسربو ،تحدد في آخر المطاؼ انتقالو إلى مستوى أعمى
داغوجي عالقة بدرجة معينة في الحد مف رسوب التالميذ لمتقويـ البي نستنتج أف

    .انوي مف وجية نظر مستشار التوجيوفي مرحمة التعميـ الث
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 : عػػػػػػػػاـاستنتػػػػػػػػػاج 
 لمنتػػائج اإلحصػػائية وتحميميػػا ومناقشػػتيا فػػي الجانػػب الميػػداني  مػػف خػػالؿ قراءتنػػا

 توصمنا إلى استخالص النتائج العامة التالية:
المدرسػػي والمينػػي فػػي  واإلرشػػادمستشػػار التوجيػػو تعتػػرض  رغػػـ الصػػعوبات التػػي       
إال أنػػػو  ،فػػػي الحػػػد مػػػف ظػػػاىرة الرسػػػوب المدرسػػػي فػػػي مرحمػػػة التعمػػػيـ الثػػػانوي دورهأداء 

يسعى بما يمتمػؾ مػف إمكانيػات ووسػائؿ متػوفرة لديػو لمواجيػة ىػذه الظػاىرة بالتنسػيؽ مػع 
ولقػػػد  ،كػػػؿ األطػػػراؼ الفاعمػػػة داخػػػؿ المؤسسػػػة وخارجيػػػا حتػػػى الوصػػػوؿ إلػػػى الحػػػد منيػػػا

أف كػػؿ المستشػػاريف يقومػػوف بتنشػػيط حصػػص إعالميػػة لفائػػدة التالميػػذ توصػػمت دراسػػتنا 
عمػػػػى قيػػػػاميـ بميػػػػاميـ فػػػػي جانػػػػب اإلعػػػػالـ المدرسػػػػي وىػػػػذا دليػػػػؿ  % 100,00بنسػػػػبة 
معرفػػة التمميػػذ المسػػارات المدرسػػية والمينيػػة ومسػػاعدتو فػػي بنػػاء مشػػروعو إلػػى  اليػػادؼ

حصػػص إعالميػػة مدعمػػة ب الػػذيف حضػػوا -خاصػػة مػػنيـ التالميػػذ الراسػػبيف-المسػػتقبمي 
يخصصػػو وىػػذا مػػف خػػالؿ مػػا ،يػػـ عمػػى حفػػظ المعمومػػات والنصػػائح المقدمػػة لىـ تسػػاعد

فػػي فضػػاء المؤسسػػة خػػاص بخميػػة اإلعػػالـ والتوثيػػؽ  مػػف مطويػػات وممصػػقات المستشػػار
 .الوطني لإلعالـ الذي يقاـ كؿ سنةومشاركتو في األسبوع 

كمػػػػا توصػػػػمت دراسػػػػتنا إلػػػػى أف معػػػػايير التوجيػػػػو ليػػػػا بعػػػػض الػػػػدخؿ فػػػػي رسػػػػوب 
وؿ التالميػػػػػػذ خاصػػػػػػة مػػػػػػع عػػػػػػدـ اسػػػػػػتغالؿ مستشػػػػػػاري التوجيػػػػػػو األمثػػػػػػؿ السػػػػػػتبياف الميػػػػػػ

معرفػػػة رغبػػػاتيـ األوليػػػة  ،واالىتمامػػػات والػػػذي يمعػػػب دورا فػػػي اكتشػػػاؼ مواىػػػب التالميػػػذ
تػػوجيييـ إلػػى شػػعب غيػػر وكػػذا فػػإف  ،وطموحػػاتيـ المسػػتقبمية ومسػػاعدتيـ عمػػى تحقيقيػػا

مع عدـ وجود تػأثير لتػدخؿ  ،% 72,7فقد وصمت عالقتو برسوب التالميذ إلى مرغوبة 
 تحديد رغبة أبنائيـ  األولياء في

حيػػػزا كبيػػػرا مػػػف اىتمامػػػات مستشػػػاري  لمتابعػػػة والتكفػػػؿ النفسػػػي لقػػػد أخػػػذ محػػػور ا
التوجيػػو  لمػػا لػػو مػػف أىميػػة كبػػرى فػػي إحػػداث توافػػؽ نفسػػي اجتمػػاعي وتربػػوي فػػي نفسػػية 
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وىػػػػذا لمػػػػا يقدمػػػػو مستشػػػػار التوجيػػػػو مػػػػف متابعػػػػة خاصػػػػة وكػػػػذا  ،التمميػػػذ وتغييػػػػر سػػػػموكو 
والتػػػي -نيػػػات مػػػف مقػػػابالت إرشػػػادية  فرديػػػة كانػػػت أو جماعيػػػة اسػػػتخدامو لمختمػػػؼ التق

دوف أف ننسػػػػػى معاينتػػػػػو لممفػػػػػات التالميػػػػػذ  -ع عمػػػػػى اسػػػػػتخداميا كػػػػػؿ المستشػػػػػاريفأجمػػػػػ
أسػػػباب رسػػػوبيـ مػػػف نتػػػائج دراسػػػية طيمػػػة مسػػػارىـ عمػػػى لمتعػػػرؼ الراسػػػبيف الفئػػػة المعنيػػػة 

والتصػػرفات التػػي أبػػداىا ىػػؤالء التالميػػذ ونػػوع العقوبػػات  توكػػذا كػػؿ السػػموكيا ،الدراسػػي
كػػػػي يتسػػػػنى لػػػػو تحديػػػػد طريقػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع مثػػػػؿ ىػػػػذه الفئػػػػة   ،التػػػػي اتخػػػػذت فػػػػي حقيػػػػـ

ممتابعػة وخمصػنا فػي األخيػر إلػى أف ل ،وتصحيح أفكارىـ السمبية ومسارىـ نحو اإليجػاب
المدرسػػي فػػي مرحمػػة  رسػػوبظػػاىرة ال فػػي الحػػد مػػفكبيػػرة والتكفػػؿ النفسػػي عالقػػة بنسػػبة 

 .  انويالتعميـ الث
لمتقويـ البيداغوجي عالقة في الحد مػف رسػوب  أفتوصمنا في آخر المطاؼ إلى 

وىػذا بإبقائػو التقػويـ التالميذ في مرحمػة التعمػيـ الثػانوي مػف وجيػة نظػر مستشػار التوجيػو 
 وىذا ،المرحمةىذه في  ىذه الظاىرة أحد السبؿ لمحد مف كي يكوف في صورتو الحقيقية 

رسػوبو  ،ىي التي تحدد في األخير انتقالػو إلػى مسػتوى أعمػى المدرسية ألف نتائج التمميذ
     أو تسربو.
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 والميني واإلرشاد المدرسي  التوجيو مستشار دور ″لموضوع تناولنا خالل من        
 إن إلى توصمنا"الثانوي  في الحد من ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة التعميم 

 تأثير من لو لما التربوية، في المؤسسة فعاال دور والميني المدرسي التوجيو لمستشار
 السميم تحقيق النمو في كبير بشكل يساىم لمتالميذ، فيو الدراسي المسار في كبير

رشادات نصائح لو أنو يقدم  كما رغباتو وقدراتو، ميولو، وفق لمتمميذ  عمى تساعده وا 
 .توافقو النفسي، االجتماعي والتربوي والمينية، وتحقيق حياتو الدراسية في النجاح
حول دور  التي تطرقنا إليياومن خالل ما توصمنا إليو في نياية الدراسة       

مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في الحد من ظاىرة الرسوب المدرسي في 
 مرحمة التعميم الثانوي، إذ بينت فاعميتو في المحاور اآلتية: 

 ؛فاعميتو في اإلعالم المدرسي بنسبة كبيرة -
 ؛التوجيو المدرسي بنسبة محدودةفاعميتو في  -
 ؛ابعة والتكفل النفسي بنسبة عاليةفاعميتو في المت -
 فاعميتو في التقويم والدراسات بنسبة معينة.   -

التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني  مستشار أن القول ا سبق يمكنم عمى وبناءا
 التكيف لو دور كبير في الحد من رسوب التالميذ في ىذه المرحمة وذلك بتحقيق

 . الالزمة اإلرشادية الخدمات خالل تقديم التالميذ الراسبين من لدى المدرسي
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 .15سورة يونس، اآلية:  :القرآن الكريم-1
 منشورات:-2
بوشيخي عائشة، ميكوي سمية، بوشيخي فاطمة، المنظومة التربوية الجزائرية  -

، منشورات البحث الحوكمة واالقتصاد االجتماعي، 2013-1962خالل الفترة 
 (2015، )1العدد

 الكتب: -3
)مشاكل الطالب التربوية، طراونة عبد اهلل، مبادئ التوجيو اإلرشاد التربوي د/ -

، األردن، 1النفسية، السموكية واالجتماعية(، دار يافا العممية لمنشر والتوزيع، ط
2007. 

محمد صبحي عبد السالم، صعوبات التعمم والتأخر الدراسي عند األطفال،  -
 .2009، القاىرة، مصر، 1مؤسسة اقرأ لمنشر والتوزيع والترجمة، ط

يم، النظرية المعاصرة في عمم االجتماع )التوزان ني محمد عبد الكر ار الحو د/ -
ي لمنشر والتوزيع، و بين الوظيفة والصراع(، دار مجدالالتفاضمي صيغة توليفية 

 .2008، عمان، األردن، 1ط
عواطف محمود خضرة، التوجيو واإلرشاد التربوي المعاصر، األكاديميون د/ -

 .2014، عمان، األردن، 1لمنشر والتوزيع، ط
ازي عبد المجيد بن طاش، اإلرشاد النفسي يأ/نبن عبد اهلل أبو عبادة، مصالح د/ -

 .2000واالجتماعي، الرياض، السعودية، 
أحمد نايل العزيز، التشخيص والتقويم في د/، أحمد عبد المطيف أبو أسعدد/ -

 .2009، عمان، األردن، 1اإلرشاد، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ط
محمد بن يحى زكريا، التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني د/حناش فضيمة، د/ -

من منظور إصالحات التربية الجديدة )سند خاص بالتكوين )المتخصص(، 
 .2011المعيد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواىم، الجزائر، 

 .2000كامل أحمد سيير، التوجيو واإلرشاد النفسي، اإلسكندرية، مصر، د/ -
ل سالم، المدرسة والمجتمع، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، رائد خمي -

 .2006، عمان، األردن، 1ط
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بونوة أحمد بن محمد، المعالجة البيداغوجية، دار بشرى لمطبع والنشر والتوزيع،  -
 .2010الجمفة، الجزائر، 

 تيم عبد الجابر، مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي، دار صفاءد/الفرخ كاممة، د/ -
 .1999عمان، األردن،  1ط لمنشر والتوزيع،

حمدي عبد اهلل العظيم، ميارات التوجيو واإلرشاد في المجال المدرسي، سمسمة  -
 .2013يزة، مصر، ج، ال1، أمجد لمنشر، ط1تنمية ميارات األخصائي النفسي

عيشور نادية سعيد، منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية )دليل أ/د/ -
إنجاز بحث سوسيولوجي(، مؤسسة حسين رأس الجبل لمنشر الطالب في 

 .2017والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، 
)اإلشكاليات، التقنيات،  عبد الغني عماد، منيجية البحث في عمم االجتماعد/ -

 .2007، بيروت، لبنان، 1المقاربات(، دار الطبيعة لمطباعة والنشر، ط
العممي في عمم االجتماع، مجد طاىر حسو الزيباري، أساليب البحث د/ -

  .2011، بيروت، لبنان، 1المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ط
العنابي حنان عبد الحميد، عمم النفس التربوي، دار صفاء لمنشر والتوزيع، د/ -

 .2014، عمان، األردن، 5ط
 المجاالت والدوريات:-4
د المدرسي والميني في ، دور مستشار التوجيو واإلرشا2018بورزق نوار د/ -

تحسين التحصيل الدراسي، جامعة تبسة، مجمة الرسالة لمدراسات والبحوث 
 .7، العدد2اإلنسانية، المجمد

، المرافقة النفسية والتربوية لدى التالميذ في 2018د/ عبد العزيز خميس،  -
مؤسسات التعميم الثانوي العام والتكنولوجي من وجية نظر مستشاري التوجيو 

 المدرسي والميني.
(، الرسوب المدرسي في المدارس 2014د/ إيمان محمد رضا عمي التميمي ) -

األسباب والعالج، جامعة ورقمة، مجمة الباحث لمعموم اإلنسانية واالجتماعية، 
 .34العدد 



 قائمة المصادر والمراجع
 

162 
 

(، تطور اإلرشاد المدرسي في الجزائر، جامعة 2018أ/ بن سعيد عبد القادر، ) -
، 9غاربية لمدراسات التاريخية واالجتماعية، المجمدسيدي بمعباس، المجمة الم

 .1العدد
(، تقنيات وأدوات البحث 2019د/ حوتية فطيمة الزىراء، د/حوتية عفيفة، ) -

العممي في جمع البيانات، جامعة الجمفة، مجمة الباحث لمعموم الرياضية 
 واالجتماعية، عدد خاص.

ن مستشاري التوجيو (، نمط تكوي2016د/ قوارح محمد، أ/ غريب مختار ) -
وعالقتو بالقدرة عمى تشخيص المشكالت السموكية والنفسية لمتالميذ، جامعة 

 .27ورقمة، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
 الرسائل الجامعية:-5
لعسال كحمة، مراح نادية، دور المستشار التربوي في عممية توجيو التالميذ،  -

في عمم االجتماع التربوي، جامعة عبد الحميد  مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر
 .2017بن باديس، مستغانم، الجزائر، 

مزقط زىرة، دور مستشار التوجيو في التقميل من ظاىرة العنف المدرسي، مذكرة  -
مكممة لنيل شيادة الماستر في عمم اجتماع التربية، جامعة الوادي، الجزائر، 

2013. 
ميمية ودورىا في نقل المعرفة الصحيحة، كحيمي فتيحة، عناصر العممية التع -

مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر تخصص تعميمية المغة العربية، جامعة عبد 
 .2016الحميد بن باديس، الجزائر، 

قدوري الحاج، اإلىدار التربوي لدى طالب كمية العموم والعموم اليندسية  -
تخصص عمم النفس بالجامعة الجزائرية، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستر 

 .2005المدرسي، جامعة ورقمة، الجزائر، 
كواش خولة، دور الخدمات اإلرشادية في الخفض من ظاىرة التسرب المدرسي  -

لدى تالميذ سنة ثالثة ثانوي، مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات شيادة ماستر 
أكاديمي تخصص إرشاد وتوجيو، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر، 

2018. 
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رونة سارة، العوامل المؤدية إلى الرسوب الدراسي من وجية نظر أساتذة زى -
التعميم المتوسط، مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات ماستر أكاديمي تخصص 

 .2017توجيو، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر، و إرشاد 
بمعباس فضيمة، الرسوب المدرسي في التعميم المتوسط والثانوي في بمدية وىران  -

، مذكرة تخرج لنيل شيادة 2009/2010. 2005/2006خالل الفترة الدراسية: 
 .2012نيا وىران، الجزائر، اسماجستر في الديمغرافيا، جامعة الال

جياد العايبي، ىند بيكي، الظروف االجتماعية لألسرة وعالقتيا بالرسوب  -
المدرسي، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في عمم اجتماع تخصص عمم 

 .2016اجتماع التربية، جامعة الشييد حمو لخضر، الوادي، الجزائر، 
جفال ىشام، دور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في الحد من  -

ظاىرة العنف المدرسي لدى تالميذ مرحمة التعميم الثانوي، مذكرة مكممة لنيل 
ج بوعريريج، شيادة ماستر عمم النفس المدرسي، جامعة البشير اإلبراىيمي بر 

 .2019الجزائر، 
بودفة آسيا، حبشي منى، المناخ األسري والرسوب المدرسي، مذكرة مكممة لنيل  -

التربية، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل،  اجتماعشيادة الماستر في عمم 
 .2017الجزائر، 

سعيدي زينب، دور التوجيو المدرسي في الحد من ظاىرة التسرب المدرسي،  -
لنيل شيادة الماستر في عمم اجتماع التربية، جامعة أحمد دراية  مذكرة مكممة

 .2018أدرار، الجزائر، 
كعواش حنان، دور مستشار التوجيو المدرسي والميني في تحسين التكيف  -

المدرسي لدى تالميذ السنة األولى من التعميم الثانوي من وجية نظر مستشاري 
تر في عموم التربية تخصص توجيو التوجيو واإلرشاد، مذكرة لنيل شيادة الماس

رشاد تربوي، جامعة محمد بن الصديق بن يحي جيجل، الجزائر،   .2017وا 
ليشمي اللة زىراء، دور مستشار التوجيو في التقميل من ظاىرة العنف المدرسي  -

من وجية نظر تالميذ السنة األولى ثانوي، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر 
 .2019جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، عمم النفس المدرسي، 
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مزرقط زىرة، دور مستشار التوجيو في التقميل من ظاىرة العنف المدرسي،  -
مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في عمم اجتماع التربية، جامعة الوادي، 

 .2013الجزائر، 
سعيدي سميحة، مستوى الكفاءة الذاتية لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد  -

رسي والميني، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في عموم التربية تخصص المد
 .2018، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، توجيوإرشاد و 

حمو عياش، واقع التوجيو المدرسي في ضوء تطبيق إستراتيجية المقاربة  -
بالكفاءات من وجية نظر مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي، مذكرة مقدمة 

 .2011، 2شيادة ماجستير في عمم النفس التربوي، جامعة الجزائرلنيل 
في تخصص التوجيو المدرسي والميني في  مقترحزريق سعاد، عرض تكوين  -

ضوء متطمبات المنصب، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه الطور الثالث في 
 .2017العموم االجتماعية، جامعة العربي بن مييدي أم البواقي، الجزائر، 

بعزيز ىاجر، دراسة قياسية لمعوامل المؤدية لرسوب الطمبة في الجامعة، مذكرة  -
مكممة لنيل متطمبات شيادة الماستر في العموم االقتصادية، تخصص اقتصاد 

 .2017العربي بن مييدي أم البواقي، الجزائر، أكاديمي، جامعة 
 محاضرات:-6
نفس وعموم التربية د/ جبار رتيبة، محاضرات في منيجية البحث، قسم عمم ال -

 .2016، الجزائر، 2واألرطوفونيا، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
أ/د/ اسماعيل إبراىيم بدر، االتجاىات المعاصرة في إعداد برامج عالجية  -

 .ءدراسي، كمية التربية، جامعة بينالمشكمة التأخر ال
 القوانين والوائح:-7
سنة  يناير 27، الصادرة بتاريخ 04عدد الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، ال -

2008. 
يحدد ميام المستشارين  1991نوفمبر  13المؤرخ في  827القرار الوزاري رقم  -

والمستشارين الرئيسيين في التوجيو المدرسي والميني ونشاطاتيم في المؤسسات 
 التعميمية.
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يحدد شروط  2005جوان  04المؤرخ في  54القرار الوزاري المشترك رقم  -
 ول وكيفيات التوجيو نحو المسار الميني.القب

إجراءات  2005مارس  27المؤرخ في  41/6.0.0/05المنشور الوزاري رقم  -
القبول والتوجيو إلى الجذوع المشتركة لمسنة األولى من التعميم الثانوي العام 

 والثانوي.
بخصوص  2006ماي  31/و.ت.و/رد المؤرخ في 550المنشور الوزاري رقم  -

 السنة الثانية ثانوي.تنصيب شعب 
إجراءات  2008فيفري  13المؤرخ في  48/6.0.0/08المنشور الوزاري رقم  -

لتوجيو التالميذ إلى شعب السنة الثانية من التعميم الثانوي العام  انتقالية
 والتكنولوجي.

ترتيبات  2014أكتوبر  23المؤرخ في  338/0.0.3/14المنشور الوزاري رقم  -
 توجيو التدريجي لمتالميذ.خاصة بمراحل دراسة ال

 2016فيفري  01المؤرخ في  16/و.ت.و/أع/160المنشور الوزاري رقم  -
 لتنظيم االختبار االستدراكي في السنتين األولى والثانية ثانوي.

استحداث  2022أفريل  18/و.ت.و/رد المؤرخ في 618المنشور الوزاري رقم  -
 كنولوجي.شعبة فنون في مرحمة التعميم الثانوي العام والت

بخصوص  2022ماي  29/و.ت.و/رد المؤرخ في 1003المنشور الوزاري  -
 إجراءات تنظيمية خاصة بإعادة التوجيو في التعميم الثانوي العام والتكنولوجي.

التقويم  2013جويمية  31المؤرخ في  328/0.0.3/13المنشور الوزاري رقم  -
 التشخيصي ودعم المكتسبات القبمية.

 .2022-2021الذي ينظم الدخول المدرسي لسنة منشور اإلطار  -
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اهلل بحمد تم  



 ملخص الدراسة 
تظير أىمية الدراسة من حيث أن ظاىرة الرسوب المدرسي تعد من أىم الظواىر التي تواجو المؤسسات       

التعميمية في اآلونة األخيرة بما في ذلك التمميذ باعتباره أول من تقع عميو تبعاتيا، كما تحاول ىذه الدراسة المساىمة 
ىرة الرسوب المدرسي،وكذا إثراء جانب ميم من المجاالت بشكل فعال وجاد في إيجاد حمول أنجع تقمل من تفشي ظا

التربوية حول دور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في عممية التوجيو المدرسي، كما تمكننا  ىذه الدراسة 
 دور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في الحد من ظاىرة الرسوب المدرسي في مرحمة ″من الكشف عن:

 ،موضوع دراستنا ، وذلك بمساعدة التمميذ في بناء مشروعو الدراسي والميني المستقبمي وفقا لرغباتو ″التعميم الثانوي
 قدراتو وتحسين العممية التعميمية .، ميولو 
ان ولقد اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى المنيج الوصفي وكذا أدوات جمع بيانات منيا المالحظة واستمارة االستبي      

مستشارا ومستشارة لمتوجيو واإلرشاد المدرسي والميني المعينين بثانويات والية برج  06كأداة رئيسية حيث وزعت عمى 
 بوعريرج .

 توصمنا في األخير بعد تحميل ومناقشة النتائج في ظل الفرضيات المطروحة إلى أن :     
مة التعميم الثانوي من وجية نظر مستشاري لمحصص اإلعالمية عالقة في الحد من رسوب التالميذ في مرح -

 التوجيو.
من وجية نظر  أنو ال توجد عالقة بين معايير التوجيو في الحد من رسوب التالميذ في مرحمة التعميم الثانوي -

   مستشار التوجيو .
والتكفل النفسي عالقة بنسبة كبيرة في الحد من رسوب التالميذ في مرحمة التعميم الثانوي من وجية نظر  لممتابعة -

 مستشار التوجيو.
لمتقويم البيداغوجي عالقة في الحد من رسوب التالميذ في مرحمة التعميم الثانوي من وجية نظر مستشار التوجيو   -

  بدرجة معينة.  
Résumé : 

L'importance de l'étude apparaît dans le fait que le phénomène de l'échec scolaire est l'un des 

phénomènes les plus importants auxquels sont confrontés les établissements d'enseignement ces derniers 

temps, y compris l'élève, car il est le premier à en supporter les conséquences. sur le rôle du conseiller 

d'orientation scolaire et professionnelle dans le processus d'orientation scolaire de l'élève dans la 

construction de son futur projet scolaire et professionnel selon ses envies, ses tendances, ses capacités et 

l'amélioration du processus éducatif. 

Dans cette étude, nous nous sommes appuyés sur l'approche descriptive, ainsi que sur des outils de 

collecte de données, dont l'observation et le questionnaire comme outil principal, qui a été distribué à 60 

conseillers d'orientation et de conseil scolaires et professionnels affectés à des écoles secondaires de 

l'État de Bordj Bou Arreridj. 

Enfin, après analyse et discussion des résultats à la lumière. 

Le suivi et la prise en charge psychologique ont une relation significative avec la réduction de l'échec 

des élèves dans l'enseignement secondaire du point de vue du conseiller d'orientation.  

L'évaluation pédagogique a une relation dans la réduction de l'échec des élèves dans l'enseignement 

secondaire du point de vue du conseiller d'orientation dans une certaine mesure 


