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 فعالية تقنيات املمارسة في حقل التوجيه

 .رس ي الواقع وألافاقدوإلارشاد امل
بقلم الدكتور                                                                               

 .طيبة عبد السالم

 

 
 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

.جامعة الحاج لخضر باتنة  

 .واإلسالمية كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 
 



 

 

 

 

 

 :نظرة عن املمارسة التوجيهية والارشادية -0

 املؤسسات التعليمية فينظرة حول املمارسة التوجيهية وإلارشادية الحالية 

 .وإلارشادالتوجيه  فيهى الوسائل املتاحة لدى املختص  ما

ثانوي وهى من الوسائل الرئيسية القاعدية شرح  أولىالسنة  إلىبطاقة املتابعة والتوجيه 0-0

 محتوياتها

 أي إعدادهابطاقة املتابعة والتوجيه إلي السنة الثانية ثانوي الاستعمال والكفاية شرح مراحل  -0-2

 :آلاتيةوفيها الخطوات : التقويمإلى من التنصيب 

 معلومات شخصية عن التلميذ-                                                                             

 املواد التالية في متوسطنتائج التلميذ فى السنة الثالثة -                                                                           

 رغبات التلميذ بعد تنصب البطاقة من طرف مستشاري التوجيه فى شهر مارس 

 الرتبة مسار منهى الرتبة الجدع املشترك

  تعليم منهى  علوم وتكنولوجيا

  تكوين منهى  آداب

 يبنها الجدول الاتى: نتائج التلميذ فى السنة الرابعة متوسط: 

ت  انجلز لف تج عربية علو تكنو ريا املواد

 مدنية

 معدل تب موس رسم

الفصل 

0 

            

             2الفصل

             3الفصل

             ش ت

 للتلميذ الشخص يتكوين نظرة حول البروفيل : نتائج التلميذ حسب مجموعات التوجيه 

  خالصة املتابعة التي قام بها مستشار التوجيه 

 تطبيق الاختبارات النفسية -أوفيها    

 استبيان امليول والاهتمامات -ب

 املحاورات-ج

 املالحظات املستخلصة-د

 ثم الاقتراحات الخاصة بالتوجيه اقتراح يقدمه مستشار التوجيه وأخر يقدمه مجلس القسم

 .ويأتي القرار النهائي أثناء انعقاد مجلس القبول والتوجيه

 .وهذا املسار التدريجي يعاد في بطاقة املتابعة والتوجيه إلى السنة الثانية ثانوي 



 :استبيان امليول والاهتمامات-0-3

 الشعب والاختصاصات إعالميةيحتوي على معلومات 

 معلومات حول امليول املهنية والدراسية

 معلومات حول املهن وعالم الشغل

 :املدرس يمقابالت إلارشاد -0-4

I  - يطرح السؤال حول مدي فعالية هذه الوسائل فى بناء مشروع : مدى فعالية هذه الوسائل

املسطرة فى التوجيه  ألاهدافورسم خطوات املشروع املنهى وذلك بالقياس مع  الدراس يالتلميذ 

 .وباملمارسة الفعلية التى يستفيد منها التلميذ فى املرحلة املتوسطة والثانوية من تعليمه

 .محك التقويم إلى إخضاعهاومن اجل الوقوف على فعالية هذه الوسائل يتوجب 

 :بطاقة املتابعة والتوجيه - أ

  كيف يمكن استغالل النتائج الدراسية فى متابعة التالميذ ويفتح قوس ههنا حول

قدرة املستشار لوحده بمتابعة هذا العدد الهائل من التالميذ فى الثانوية التي يقيم بها 

فتح سجل للمتابعة الستغالل النتائج ومعلومات بطاقة . واملتوسطات التابعة لها

 املتابعة والتوجيه

 شخصية  آخرى تائج امللمح هل يلجأ لها أثناء عملية التوجيه ام تحول اعتبارات بالنسبة لن

امللمح هل تحدده النتائج الدراسية فقط ام دراسة جوانب الشخصية  إندون ذلك ثم 

 .تحديد ملمحها إلىالاخري تدعم الوصول 

 ظل التناقض الصارخ التي تفرضه ضرورات الخريطة  توظيف الرغبات أصبح شكليا فى

 (.84والسنة الرابعة 81و 861 )التربوية والبقع البيداغوجية انظر املناشير الوزارية

  النقص الفادح في التحكم في املقابالت إلارشادية والوقت الغير كاف بالنظر للمهام

 املتعددة التي يقوم بها املستشار

  النفسية واملراحل التقنية للدعم النفس ي نقص التحكم فى املتابعة 

 :استبيان امليول والاهتمامات - ب

 تنصب البطاقة مرتين : بطاقة الرغبات - ت

 تصنف هذه املقابالت حسب الهدف منها وحسب املوضوع أنيجب :  املقابالت إلارشادية - ث

 .التعرف على تقنيات إلارشاد:  النفس ي الدعم - ج

 التقنية الروجرزية -0

 لتعديل السلوكالتقنية السلوكية  -2

 التقنية املعرفية لزيادة الوعي بالذات وتصوراتها   -3

 التحليل النفس ي -4

 .التعرف على كيفية تصنيف ألامراض والاضطرابات النفسية -5

تقويم فعالية كل تقنية على حذا بعد انجاز النشاط املرتبط بها ويمكن للمفتشين العامين  -6

 . ع بها وتحديد النقائص وتعديلهاالتوجيه وكدا مدراء املراكز التوجيه الاطال  في

 خاتمة : 



يستطيع املرشد في املؤسسة املدرسية ممارسة مهامه بكفاءة عالية إذا تمكن من التحكم في أساليب       

واملنظومة التربوية  املدرس ي خاصةوتقنيات املمارسة النفسية التربوية وبالتحكم في التشريعات التي تسير التوجيه 

 .عامة
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