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ملخّص
هدفت الدراسةةة اللالية ىلا التعرع ىلا مسةةتوا فعالية حإلةةص الىالم المدرسةةي في بنا
تإلةةور للموةةروش الوةةخإلةةي الدراسةةي والمذني للتلمين م وجذة نظر تالمين التعليم الثانوي ،و نا
التعرع ىلا الفروق في آرائذم حول فعالية هنه الل إلص الىالمية ح سب متغيري الجنس والم ستوا
الدراسةةةي ،وقد تكونت ىينة هنه الدراسةةةة الوةةةةفية التلليلية م ( )406تلمينا م تالمين الثانوي
بمستوياته الثالثة .وبعد تطبيق االستبيان الني تم بناؤه م طرع الباحثتي تم التوةل ىلا ما يلي:
مسةةتوا فعالية حإلةةص الىالم المدرسةةي متوسةةو ،وىدم وجود فروق في آرا التالمين حول فاىلية
هنه اللإلص تعزا لمتغيري الجنس والمستوا الدراسي.
لمات مفتاحية :حإلص الىالم المدرسي؛ الموروش الوخإلي للتلمين؛ التعليم الثانوي.
Abstract
The present study aimed to identify the level of effectiveness of school media
sessions in building of the pupil’s personal project perception from the secondary
school pupils’ opinions, as well as to identify the differences in their views about the
effectiveness of this school media sessions according to the gender and academic
level. The sample of this study is (406) pupils from secondary school, After
administering the study questionnaire designed by the two researchers, this study
found that the level of effectiveness of school media is medium, and there are no
differences in the pupils views about the effectiveness of school media sessions due
to the gender and academic level.
Keywords: School media sessions; the pupil personal project; high school.
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مقدّمة
اسةةةتلدثت امنظمة التربوية العالمية جذال التوجيه التربوي خدمة نفسةةةية وتربوية،
لتمكي التلمين م التكيف مع الفضا المدرسي ،وتنويره بمتطلبات التعلم والتكوي  .فالتلمين
خالل مسةةةاره الدراسةةةي معرم ىلا مواجذة موةةةكالت تعيق السةةةير الطبيعي لتعلمه ،وجذال
التوجيه هو الخدمة التي تلبي له هده اللاجة .ففي بداياته ان التوجيه مرتبطا بتوضةةةي
متطلبات المذ ومطابقة هنه المتطلبات مع بعض الخإلةةةائص الوةةةخإلةةةية ،و أنه توظيف
لألفراد لخدمة هنه المذ  .وبدخوله ىلا المجال التربوي تلول المسةةةار المعرفي للتوجيه ىلا
المقاربة المعا سةةة تماما المتمثلة في البلث ى المذ  ،وقبلذا ى التخإلةةإلةةات المدرسةةية-
باىتبارها موروش المذنة المستقبلية -الإلاللة للتالمين ،والبلث ى اآلليات لتمكينذم منذا.
وىبر هنا الم سار التاريخي للتوجيه ،تلددت العديد م المذام التربوية تارة ،والنف سية
تارة أخرا للخدمة ،ىلا أن اسةةتقر ىلا المقاربة التكاملية التي توةةمل الجانب السةةيكوتربوي
للعملية مظذر و خاةةةية أسةةاسةةية لخدمة التوجيه ،فالمزاوجة بي المدخلي السةةيكولوجي
والتربوي هو التمثل اممثل؛ لتمكي هنه العملية والخدمة م بلوغ أهدافذا .وم بي هنه
المذام المو لة لذنه الخدمة مذمة الىالم التربوي التي تر ز ىلا شةةفافية ووةةةول المعلومة
الإلليلة والدقيقة ىلا التلمين ،لتمكينه م اتخاذ القرارات التربوية الواىية التي تخص حياته
ومسةةتقبله المذني و الدراسةةي .فتأثرت هنه الخدمة بوسةةائل الىالم ،وأةةةبلت المؤسةةسةةات
التربوية فضةةةا ات مفتوحة ىلا أدوات الىالم التي تم توظيفذا لخدمة التلمين ،فاسةةةتلدثت
الإلةةةلافة المدرسةةةية والذاىة المدرسةةةية و ل امدوات الىالمية المعروفة؛ لتلديث أهداع
الىالم المدرسةةةي ،وتمكي التلمين م النمو ،وتدريبه ىلا ات خاذ القرارات الفردية الواىية
وتإلورها وتمثلذا.
ولم يك ج ذال التوجيه في بالد نا بعيدا ى اىتماد مذمة الىالم المدرسةةةي مذمة
أسةةاسةةية في خدمة التوجيه ،فذي خدمة يسةةتفيد منذا المتعلم في مرحلتي التعليم المتوسةةو
والثانوي وتذدع ىلا تنويره وتعريفه بالتخإلةةةإلةةةةات التعليمية الموجودة في مرحلة التعليم
الثانوي ،و نا التخإلةةإلةةات التكوينية الموجودة في مسةةار التعليم والتكوي المذنيي  ،ليكون
الىالم المدر سي م ساهما في النمو التربوي والمذني للتلمين .لك المطلع ىلا و ضع الىالم
المدرسي في مؤسساتنا التربوية ،يجد أن الملتوا الىالمي المدرسي ال يتعدا تلك اللقا ات
النظرية مع التالمين واموليا التي يقوم بذا م ست وار التوجيه للمؤ س سات التربوية ،وال تتعدا
أدواتذا الملاضةةةرة و الوةةةرر النظري ،بعيدا ىلا الزيارات الميدانية للمؤسةةةسةةةةات ،وىرم
امشرطة الىالمية التربوية التي م شأنذا أن تمك التلمين م اتخاذ قرار ،وبنا تإلور واض
يمك نه م االنت قال ىلا التم ثل و الف عل الواقعي الخت يارا ته  ،لنا فإن الىالم التربوي ب ذنه
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الإلةةورة في مؤسةةسةةاتنا التربوية يجعلنا نطرر الكثير م امسةةةلة حول فا ته في مسةةاىدة
التلمين ىلا االختيار ،والوىي بنفسه وبوسطه المدرسي وبعده المذني.
وهنا ما ستلاول هنه المقالة معالجته ،باىتبارها خالةة لدراسة ميدانية أجرتذا الباحثتان.

 -1إشكالية املقال
يرتكز مفذوم الموةةةروش الدراسةةةي والمذني للتلمين ىلا بعد جديد للعملية التعليمية،
يجعل م المتعلم ملور نواطذا ،وذلك في ىطار منظور تربوي جديد تتلدد في ىطاره البرامج
والمناهج والطرائق التربوية ،وتتجدد وظائف المؤسةةسةةة التربوية وىالقتذا بالمليو ،بأبعاده
االقت إلادية واالجتماىية والثقافية ،مما ي ضفي ىلا اللياة المدر سية حيوية ون واطا ،وي إلب
الذدع الملوري هنا هو تنمية الكفا ات وتربية المتعلم ىلا االختيار وتلديد موروش شخإلي
له( بلذواش،)91 :2011،و هي م امولويات التي يعمل جذال التوجيه والرشةةةةاد المدرسةةةي
والمذني ىلا تلقيق ذا ،وذلك م خالل ال خدمات التي يقدم ذا للتلمين( م توجيه وىرشةةةةاد
وىىالم،)....في مختلف المرا حل التعليم ية ،سةةةع يا م نه ىلا مرافق ته في مرا حل مبكرة م
دراسةةةته ،وهنا ما وضةةةلته دراسةةةة تارلولت ىمروني ( )1997التي أ دت أن "التدخل المبكر
لمختص التوجيه في المراحل امولا م التمدرس أمر ضةةةروري ،ىذ يعمل ىلا ىتاحة الفرص
والمكانيات التي تسم بالنمو والتطور السليم للفرد ،بمقابل التخفيض م العمل العووائي
ا لني يسةةةيطر ىلا اخت يارا ته المسةةةتقبل ية ا لدراسةةة ية من ذا والمذن ية"(امىور.لبول:2017،
.)552وجعله موار ا فاىال في بنائه
ويختار ى دراية ،بعيدا ى المإلادفة ،والعووائية حيث توير دراسة ()Fillioud ;1970
التي أجريت ىلا 1159شةابا تتراور أىمارهم ما بي  24 -15سةنة ىلا أن شةابا واحدا م بي
ثالثة شبان جا اختياره بالإلدفة( .ىالق)33: 2016 ،
وبما أن الموةةةروش الوةةةخإلةةةي للفرد(التلمين) يرتبو بفترة المراهقة التي تتميز بذا
مرحلتا التعليم المتوسةةةو والثانوي اللتان تمثالن الليز اممثل للتمك م متابعة المسةةةةار
الدراسي في الوعب المختلفة (فراحي وآخرون ،)361 :2019،وااللتلاق بالجامعة ،والمذنة فيما
بعد ،يعمل مستوار التوجيه والرشاد المدرسي والمذني ىلا تقديم حإلص ىىالمية ،يعمل
م خاللذا ىلا تزويد التلمين بمعلومات ى ذاته وى مليطه الدراسةةي والتكويني والمذني،
ليتمك م

بنا ةةةورة واضةةلة لمسةةتقبله الدراسةةي والمذني ،ويسةةير نلو تلقيقذا بخطا

مدروسة.
ىالّ أن "سيرورة الىالم المدرسي في مؤسسات التعليم الثانوي اللالت تفتقد الممارسة
البيداغوجية الاللمة التي تسةةم لمسةةتوةةار التوجيه والرشةةاد المدرسةةي وتمكنه م أن يقوم
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بدوره ىلا الوجه الإلةةةلي  ،وبما يتماشةةةا مع ما تفرله السةةةياسةةةة التربوية م مسةةةتجدات
وتغيرات مستمرة "(امىور.لبول.)543 :2017،
ونظرا مهمية حإلص الىالم المدرسي باىتبارها مإلادر موثوقة للمعلومات المقدمة
للتلمين ،وفي ظل الظروع التي تقدم فيذا حإلةةةص الىالم المدرسةةةي ،جا ت هنه الدراسةةةة
للبلث ى فعالية ح إلص الىالم المدر سي في بنا ت إلور للم وروش ال وخ إلي للتلمين م
وجذة نظر تالمين التعليم الثانوي ،وهنا م خالل الجابة ىلا التساؤالت التالية :
-

ما مسةةتوا فعالية حإلةةص الىالم المدرسةةي في بنا تإلةةور للموةةروش الوةةخإلةةي
للتلمين -الدراسي والمذني  -م وجذة نظر تالمين التعليم الثانوي؟

-

هل توجد فروق في آرا التالمين حول فعالية حإلةةةص الىالم المدرسةةةي في بنا
تإلورهم للموروش الوخإلي -الدراسي والمذني -تعزا لمتغير الجنس؟

-

هل توجد فروق في آرا التالمين حول فعالية حإلةةةص الىالم المدرسةةةي في بنا
تإلورهم للموروش الوخإلي -الدراسي والمذني -تعزا لمتغير المستوا الدراسي؟

 _2أهداف الدراسة
 التعرع ىلا مستوا فاىلية حإلص الىالم المدرسي في بنا تإلور للموروشالوخإلي للتلمين -الدراسي والمذني  -م وجذة نظر تالمين التعليم الثانوي.
 التعرع ىلا الفروق في آرا التالمين حول فاىلية حإلص الىالم المدرسي في بناتإلورهم للموروش الوخإلي  -الدراسي والمذني -تعزا لمتغير الجنس.
 التعرع ىلا الفروق في آرا التالمين حول فاىلية حإلص الىالم المدرسي في بناتإلورهم للموروش الوخإلي  -الدراسي والمذني -تعزا لمتغير المستوا الدراسي.

 _3أهمية الدراسة
 تكم أهمية هنه الدراسة في أهمية الىالم المدرسي الني يع ّد م الخدمات التييقدمذا مستوار التوجيه والرشاد المدرسي والمذني للتلمين ،م خالل اللإلص
الىالمية المولىة طوال مساره الدراسي بالمتوسو والثانوي ،والتي يذدع م خاللذا ىلا
مرافقة التلمين لبنا موروىه الوخإلي -الدراسي والمذني -وتزويده بمختلف المعلومات ى
ذاته وى مليطه الدراسي والتكويني والمذني ،مما يساىده ىلا تكوي ةورة لناته ولدراسته
ولمذنته المستقبلية ،واالختيار بكل ثقة ومسؤولية خاةة وأن التلمين طرع في بنا موروىه
الوخإلي.
 ىن مذمة الىالم التربوي م المذام الفاىلة في التوجيه و الرشاد المدرسي ،ىذ ىنذاآلية ميدانية لتنوير التلمين بإمكانياته وىمكانيات مليطه التعليمي والمذني ،ما أنذا
وسيلة تفاىلية وتواةلية بي التالمين و الفاىلي التربويي و ل الور ا في العملية
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التعليمية ؛ لنا ان م الواجب أن توفر ل المكانيات المادية والبورية المعروفة في
اموساط التربوية لتمكي هنه العملية م تلقيق أهدافذا التربوية ،والوقوع ىلا
فا ة هنه العملية يوفر ىمكانية توخيإلذا وتقدير فعاليتذا م طرع التلمين باىتباره
المستفيد امول م

الخدمة -وهو هدع هنه الدراسة -قد يوفر فرةة للفاىلي

التربويي والمستواري م تدارك النقص في هنه العملية -سوا خص ذلك الجانب
التنظيمي القانوني للعملية ،أو المكانيات المادية لذا -ما قد يوفر لذم الفرةة
لتقويم العملية وتلسينذا ،والعمل ىلا تجويد أدائذم و تقريب الىالم المدرسي م
أهدافه المرجوة.

 _4الدراسات السابقة
 1_4دراسة روفية سعدي ( )2014املعنونة :بـــــــــواالم اإلعالم املدرسي يف ماسسات التعليم
الثانوي من وجهة نظر م ست شاري التوجيه وتالميذ ال سنة األوىل ثانوي -دراسة ميدانية بوالية
أم البواالي الجزائر
هدفت الدراسة ىلا معرفة واقع نواط الىالم المدرسي ما هو ممارس في الثانويات ،وأيضا
التعرع ىلا طبيعة الإلةةةعوبات والمعيقات التي تواجه هنه النوةةةاط ،واىتمد في هنه الدراسةةةة ىلا
المنذج الوةفي ،وتمثلت ىينة الدراسة في فةتي هما :مستوارو التوجيه والرشاد المدرسي والمذني
الني بلغ ىددهم  51م ست وارا ،ىلا م ستوا والية أم البواقي  ،وتالمين ال سنة امولا ثانوي(ىينة
الدراسةةةة) الني

بلغ ىددهم  140تلمينا وتلمينة  ،اختيروا بطريقة العينة الطبقية البسةةةيطة ،أما

ى أدوات الدراسة فوملت المقابلة نإلف؟ موجذة خالل الدراسة االستطالىية واالستبيان في الدراسة
النذائية ،حيث تم ت إلميم ا ستبياني ح سب الفةات المختارة في هنه الدرا سة .وتو ةلت الدرا سة ىلا
النتائج التالية:
ىلا أن الىالم الممارس حا ليا يلقق بعضةةةةا م أهدافه البسةةةيطة والتقليدية ،تزويد التلمينبالمعلومات حول المسةةةار الدراسةةةي والمذني ،في حي ليس له دور في تنمية شةةةخإلةةةية التلمين
والوةول به ىلا تجسيد موروىه الوخإلي.
 ما دلت النتائج ىلا أن الىالم المدرسي ىلا حجم أهميته ىال أنه يواجه مجموىة م المعيقاتوالإلعوبات التي تتإلل أساسا بالوسائل وظروع العمل والدارة والمستوار والتلمين في حد ذاته
وهنا يؤثر ىلا نواط الىالم المدرسي ويلد م فاىليته( .سعدي)2014،

 2_4دراسة إسماعيل األعور وعبد اهلل لبوز ( )2017املعنونة :ب دور اإلعالم املدرسي يف تفعيل
عملية االختيار الدراسي لدى التلميذ يف مرحلة التعليم الثانوي
هدفت الدراسةةة ىلا معرفة واسةةتكوةةاع الدور الني يلعبه الىالم المدرسةةي في تفعيل ىملية
االختيار الدراسةةةي لدا تالمين التعليم الثانوي ،وذلك حسةةةةب آرا التالمين ،حيث اىتمد الباحث ىلا
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المنذج الوةةةفي االسةةتكوةةافي واشةةتملت ىينة الدراسةةة ىلا ىينة بلغ حجمذا  130تلمينا وتلمينة
متمدرسي في السنة امولا ثانوي باختالع الجنش الموترك وباختالع الجنس ،وذلك ببعض مؤسسات
التعليم الثانوي بمدينة ورقلة .استخدم الباحث االستبيان أداة لجمع بيانات الدراسة ،واستخدم النسبة
المةوية لغرم المعالجة الحإلائية ،فتوةل ىلا النتائج التالية:
-

لإلىالم المدرسي دور ضعيف وغير واض في حث التالمين ىلا االستعالم والبلث الناتي ى
ل ما يتعلق بالتخإلإلات الدراسية.

-

لإلىالم المدر سي دور وا ض وبن سبة مقبولة في م ساىدة التالمين ىلا معرفة وا ستك واع
قدراتذم وىمكانياتذم التي ستؤهلذم لاللتلاق بمختلف التخإلإلات الدراسية.

-

لإلىالم المدرسةةةي دور واضةةة وبنسةةةبة مقبولة في مسةةةاىدة التالمين ىلا معرفة اآلفاق
المسةةتقبلية لمختلف التخإلةةإلةةات الدراسةةية في سةةوق العمل و نا المجتمع الواسةةع (امىور.
لبول)543 :2017،

 3_4دراسة لرقو خديجة ( )2016المعنونة :ب ة ة ة دور الخدمات الرشادية في مساىدة التلمين
ىلا بنا مش روعه الشخصي من وجهة نظر تالميذ الجذعني املشرتكني بوالية ميلة
هدفت الدراسة ىلا تقويم العملية الرشادية التي يقدمذا مستوارو التوجيه والرشاد المدرسي
م خالل تلديد الدور الني تلعبه في حياة التلمين المدرسةةةية والمذنية بالنسةةةبة لتالمين الجنىي
الموةةةتر ي  ،وذلك حسةةةب متغير الجنس والتخإلةةةص (أدبي ىلمي) وقد اىتمدت الباحثة ىلا المنذج
الوةةةةفي وتكونت ىينة الدراسةةةةة م  300تلمين وتلمينة ( 150ذ ور 150،ىناث) ،وقد تم اختيارهم
بطريقة ىووائية و انت النتائج التالي:
للخدمات الرشادية التي يقدمذا مستوار التوجيه دور في مساىدة التلمين ىلا بنا موروىه

-

المستقبلي.
ال توجد فروق ذات داللة في دور الخدمات الرشةةةادية في بنا الموةةةروش الوةةةخإلةةةي للتلمين

-

حسب متغير الجنس.
ال توجد فروق ذات داللة في دور الخدمات الرشةةادية التي يقدمذا مسةةتوةةار التوجيه في بنا

-

الموروش الوخإلي للتلمين حسب متغير التخإلص.

 4_4دراسة بن سعيد عبد القادر ( )2018املعنونة :ب ـ ـدور مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي
واملهني يف بناء املشرو ع املدرسي واملهني للتلميذ يف املرحلة الثانوية
هدفت ىلا التعرع ىلا دور مسةةتوةةار التوجيه والرشةةاد المدرسةةي والمذني في بنا الموةةروش
المدرسةةةي والمذني م وجذة نظر التلمين ،حيث أجريت ىلا ىينة م تالمين السةةةنة الثانية ثانوي
بمقاطعة سةةةيدي بلعباس ،وتألفت ىينة الدراسةةةةة م  1196تلمينا وتلمينة م  21ثانوية م بي
نتائجذا:
-

هناك فرق دال ىح إلائيا بي الجن سي في ىجابات التالمين ىلا ا ستمارة قياس دور م ست وار
التوجيه والرشاد المدرسي والمذني للتلمين( .ب سعيد)2018،
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 م خالل ما تم ىرضه م دراسات سابقة في هنا المجال باختالع أهدافذا المتمثلة في  :معرفة
واقع نواط الىالم المدرسي

ما هو ممارس في الثانويات في دراسة روفية سعدي

(،)2014ومعرفة واستكواع الدور الني يلعبه الىالم المدرسي في تفعيل ىملية االختيار الدراسي
لدا تالمين التعليم الثانوي وذلك حسب آرا التالمين ،في دراسة ىسماىيل امىور وىبد اهلل
لبول(،) 2017وتقويم العملية الرشادية التي يقدمذا مستوارو التوجيه والرشاد المدرسي م
خالل تلديد الدور الني تلعبه في حياة التلمين المدرسية والمذنية بالنسبة لتالمين الجنىي
الموتر ي في دراسة لرقو خديجة ،وىلا دور مستوار التوجيه والرشاد المدرسي والمذني في
بنا الموروش المدرسي والمذني م وجذة نظر التلمين في دراسة ب سعيد (.)2018
و نا اختالع أدواتذا والعينات التي أجريت ىليذا ونتائجذا ،جا ت هنه الدراسة لتتعرع ىلا فاىلية
الىالم المدرسي في بنا تإلور للموروش الوخإلي  -الدراسي والمذني – للتلمين م وجذة نظر تالمين
التعليم الثانوي

 _5فرضيات الدراسة
 .1للإلص الىالم المدرسي فعالية متوسطة في بنا تإلور للموروش الوخإلي -
الدراسي والمذني -للتلمين م وجذة نظر تالمين التعليم الثانوي.
 .2توجد فروق ذات داللة ىحإلائية في آرا التالمين حول فعالية حإلص الىالم المدرسي
في بنا تإلورهم للموروش الوخإلي -الدراسي والمذني -تعزا لمتغير الجنس.
 .3توجد فروق ذات داللة ىحإلائية في آرا التالمين حول فعالية حإلص الىالم المدرسي
في بنا تإلورهم للموروش الوخإلي -الدراسي والمذني -تعزا لمتغير المستوا
الدراسي (امولا ،الثانية ،الثالثة).

 _6مصطلحات الدراسة
 1_6حصص اإلعالم املدرسي
يعرف دعمس ( )2010اإلعالم املدرسي بأنه " نواط تربوي يقدم فيه للتلمين وجميع المتعاملي مع
المدرسة معلومات ى

المسار الدراسي والمليو االجتماىي واالقتإلادي والمذني مع شروطذا

ومتطلباتذا ما هي موجودة في الواقع فعال ،دون ممارسة أية وةاية أو دىاية ،ودون ىةدار أحكام
مسبقة ىلا نمو دراسي أو مذني معي  ،بغرم ىنضاج شخإليته ومواقفه لتمكنه م حس االختيار
واتخاذ القرارات التي يراها أنسب لبنا مواريعه المستقبلية" (دىمس.)17 :2010،
أما حنان يوسف فتعرفه بأنه" افة أنواش االتإلال وأساليبه التي تتم داخل المدرسة أو المؤسسة
التعليمية سوا قام به التالمين أنفسذم تلت ىشراع أساتنتذم ،أو ساهمت به الدارة المدرسية ،وذلك
بذدع تيسير العملية التعليمية م جانب ،أو ىتاحة الفرةة أمام الطالب لظذار مواهبذم ،والتعبير ى
آرائذم واتجاهاتذم وآمالذم وطموحاتذم م جانب آخر" (رابلي وآخرون)137 :2013،

187

فعالية حصص اإلعالم املدرسي يف بناء تصور للمشروع الشخصي لدراسي واملهني للتلميذ
ويعرفه الجندي ( )2008بأنه "ىملية نور وتقديم المعلومات الإلليلة والبرامج وامنوطة التي تقدم
للجمذور المدرسي وب خاةة للتالمين داخل المدرسة وىبر وسائل الىالم المتوفرة"(الضبياني:2019،
)22
م خالل ما تم ىرضه يمكننا تعريف حإلص الىالم المدرسي بأنذا" تلك اللإلص الىالمية التي
ينوطذا مستوار التوجيه والرشاد المدرسي مع التالمين و نا المقابالت الجماىية والفردية التي تجمعه
معذم ،ومختلف التظاهرات البيداغوجية (امسبوش الوطني لإلىالم ،اميام المفتوحة حول التوجيه
المدرسي..الخ) (امىور ،لبول )545 :2017،التي تذدع م

خاللذا ىلا تزويد التالمين وتعريفذم

بمعلومات ى ذاتذم ،وى مليطذم الدراسي والتكويني والمذني والتي تجعلذم يبنون تإلورا واضلا
لموروىذم الوخإلي -الدراسي والمذني.-
أما فعالية حإلص الىالم المدرسي ،فيقإلد بذا في هنه الدراسة فا ة حإلص الىالم المدرسي التي
يقدمذا مستوار التوجيه والرشاد المدرسي والمذني في تمكي التلمين م تكوي تإلور واض حول
موروىه الوخإلي ،و تقاس بالدرجة التي يلإلل ىليذا التلمين ىلا استبيان فعالية حإلص الىالم
المدرسي المستخدم في الدراسة و تتراور مجاالته في ]58.33 ،35[ :منخفضة]81.66، 58.34[ ،
متوسطة ]105، 81.67[ ،مرتفعة.

 2-6املشروع الشخصي للتلميذ
يعرع قي وار ( )1993الم وروش بأنه "بنا ىالقة ذات داللة بي الما ضي واللا ضر والم ستقبل
مع تفضيل هنا امخير الني يوجه ىليه النواط والني يلدده هنا اللاضر أو الماضي .وبنا هنه املمنة
الثالثة يقوم ىلا ىملية تإلةةور النسةةان للوضةةعية التي يرغب فيذا ويإلةةبو ىلا تلقيقذا ىلا أرم
الواقع(سوالمية ،ب ةاللية)618 :2015،
أما فرر ( )1996فيعرع الموةةةروش الوةةةخإلةةةي للتلمين بأنه " ما يتي للتلمين أن يإلةةةرع
( يسةةةير) نفسةةةةان يا ووجدان يا الم عادلة الإلةةةع بة المتمث لة في التوفيق بي قدراته وطموحاته وبي
الوضةةعيات المتاحة له ىمليا ،مع سةةعيه دائما ىلا مضةةاىفة فرص نجاحه بالمفاوضةةة المسةةتمرة بي
المعطيي ( الطموحات والقدرات وما هو متار) أي بأن يضةةةع لنفسةةةه الخطو العملية المناسةةةبة قإلةةةد
التجاول"(درماش .)44 :2018،
وىليه يمكننا تعريف ت إلور الم وروش ال وخ إلي للتلمين بأنه ال إلورة التي يريد التلمين أن يكون
ىليذا في المستقبل -سوا في المجال الدراسي أو التكويني أو المذني -التي تكون بنا ىلا ما ا تسبه
م معلومات ى ذاته وى ومليطه الدرا سي والتكويني ومليطه المذني والتي يكت سبذا م ح إلص
الىالم المدرسي.

 3_6التعليم الثانوي
هي "حلقة وةل بي التعليم القاىدي م جذة ،وبي التعليم العالي والتكوي المذني وىالم
الوغل م

جذة أخرا باىتباره مرحلة ربو وىىداد لمواةلة الدراسة الجامعية أو مزاولة تكوي

متخإلص أو االندماج في ىالم الوغل .وتدوم هنه المرحلة ثالث سنوات م التعليم المتخإلص تنتذي
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بنيل شذادة البكالوريا" (ب فليس )58-57 : 2014،وتالمين التعليم الثانوي هم التالمين الني تلإللوا
ىلا شذادة التعليم المتوسو والتلقوا بالتعليم الثانوي.

 _7إجراءات الدراسة امليدانية
1_-7منهج الدراسة
تعتمد الدراسة اللالية ىلا المنذج الوةفي التلليلي ،وهو المنذج المالئم لطبيعة هنه
الدراسة ،حيث تذدع ىلا التعرع ىلا مستوا فاىلية حإلص الىالم المدرسي في بنا تإلور للموروش
الوخإلي للتلمين م وجذة نظر تالمين مرحلة التعليم الثانوي ،باىتبارهم متلقي لخدمة الىالم
المدرسي ،و نا الكوف ى الفروق ىن وجدت بينذم م حيث الجنس والمستوا التعليمي.

 2 -7حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
-

الحدود الزمنية

أجريت هنه الدراسة خالل الثالثي امول للسنة الدراسية .2020 2019
-

الحدود املكانية

ثانوية معاش ىبراهيم بعي التوتة والية باتنة.
-

عينة الدراسة

تمثلت ىينة الدراسة في تالمين مرحلة التعليم الثانوي الني تم اختيارهم بطريقة ىرضية ،وقد
بلغ ىددهم  406تلمينا وتلمينة تتراور أىمارهم بي  14سنة و 19سنة ،م ثالثة مستويات:
السنة امولا ثانوي والسنة الثانية ثانوي والسنة الثالثة ثانوي.

 3 -7خصائص عينة الدراسة


من حيث الجنس
جدول رالم ( :)01يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس
الجنس

العدد

النسبة املئوية

ذكر

173

42.61

أنثى

233

57.38

املجموع

406

% 100
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من حيث السن
جدول رالم ( :)02يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث السن



السن

العدد

النسبة املئوية

14
15
16
17
18
19
املجموع

24
94
113
125
41
09
406

5.91
23.15
27.83
30.79
10.10
2.22
% 100

من حيث املستوى الدراسي
جدول رالم ( :)03يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث المستوى الدراسي
املستوى الدراس ي

العدد

النسبة املئوية

ألاولى ثانوي

152

37.43

الثانية ثانوي

160

39.40

الثالثة ثانوي

94

23.15

املجموع

406

% 100

 -4-7أداة الدراسة
تم بنا استبيان الدراسة في ةورته امولية بعد االطالش ىلا:
-

التراث النظري الني تناول متغيرات الدراسة والمناشير الولارية المتوفرة لدينا.
الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة (الىالم المدرسي والموروش الوخإلي)...

 1-4-7عينة الدراسة االستطالعية
لدراسةةة الخإلةةائص السةةيكومترية تم تطبيق االسةةتبيان ىلا  42تلمينا وتلمينة في مرحلة التعليم
الثانوي الني تم اختيارهم بطريقة ىرضية.

 2-4-7الخصائص السيكومرتية ألداة الدراسة
المنا بإجراء دراسة استطالعية ملعرفة الخصائص السيكومرتية وفيما يلي عرض لطرق حساب
صدالها وثباتها:
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 :1-2-4-7الثبات
م أجل التأ د م ثبات االستبيان تم استخدام طريقتي :
أ.

الثبات بطريقة ألفا رونباخ

تم حسةةاب معامل ألفا رونباخ باسةةتخدام اللزمة الحإلةةائية للعلوم االجتماىية ( ،)spssلالسةةتبيان
كل ،ىضافة ىلا ذلك حساب معامالت الثبات لألبعاد المكونة لالستبيان:

جدول رالم ( :)04يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لحساب الثبات
ألابعاد

البنود

فعالية حصص إلاعالم املدرس ي في التعريف بالذات
فعالية حصص إلاعالم املدرس ي في التعريف باملحيط
الدراس ي والتكويني
فعالية حصص إلاعالم املدرس ي في التعريف باملحيط
املنهي

35

املجمـ ــوع

معامل ألفا كرونباخ
12

0.76

14

0.69

09

0.77

35

0.85

يتض م الجدول رقم ( )04أن معامالت " ألفا رونباخ" مرتفعة في أبعاد االستبيان والدرجة الكلية
وهنا ما يدل ىلا ثبات االستبيان
ب .الثبات بالتجزئة النصفية (فردي وزجي)
تم حساب الثبات بالتجزئة النإلفية بإيجاد معامالت االرتباط بي درجات البنود الفردية ودرجات
البنود الزوجية فكانت النتائج التالي:

جدول رالم ( :)05يوضح نتائج اختبار التجزئة النصفية لحساب الثبات
عدد البنود
فردي

18

زوجي

17

معامل الارتباط

تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان براون

0.65

0.79

نالحظ م خالل الجدول رقم ( ) 05أن معامل االرتباط بي درجات البنود الفردية ودرجات البنود
الزوجية ر =  ،0.65وبعد تإللي الطول بمعادلة سبيرمان براون انت ر=  0.79وهو ما يدل ىلا
ثبات االستبيان

 :2-2-4-7حساب الصدق
م أجل التأ د م الإلدق االستبيان تم استخدام طريقتي :
أ.

الصدق االرتباطي
191

فعالية حصص اإلعالم املدرسي يف بناء تصور للمشروع الشخصي لدراسي واملهني للتلميذ
تم حسابه م خالل حساب االرتباط بي درجات امبعاد والدرجة الكلية ،والجدول التالي يوض النتائج
التالية:

جدول رالم ( :)06يوضح نتائج الصدق االرتباطي (االتساق) لحساب الصدق
ألابعاد

التعريف
بالذات

التعريف باملحيط
الدراس ي والتكويني

التعريف
باملحيط املنهي

الدرجة الكلية

التعريف بالذات

1

**0.461

**0.496

**0.831

1

**0.456

**0.784

1

**0.797

التعريف باملحيط
الدراس ي والتكويني
التعريف باملحيط
املنهي

1

الدرجة الكلية
** دال عند 0.01

يتضةةة م خالل الجدول رقم ( )06أن قيم معامالت االرتباط تتراور بي  0.46ىلا  0.96وهي
دالة ىند مستوا الدالة  0.01مما يدل ىلا ةدق االختبار.

ب .الصدق التمييزي
تم حساب الإلدق باستخدام "المقارنة الطرفية" بي مرتفعي الدرجات ومنخفضي الدرجات ىلا
االستبيان ،وذلك بأخن ( )% 27لعينة الدراسة في ل مجموىة طرفية ثم حساب الفروق بينذما و انت
النتائج التالي:

الفئات

جدول رقم ( )07يوض نتائج الإلدق التميزي
قيمة""T
الانحراف
املتوسط
ن

الداللة

17.85

0.000

الفئة الدنيا

11

53.09

3.38

الفئة العليا

11

81.00

3.92

الجدول رقم ( )07يوض قيمة  17.85 = Tوهي قيمة دالة ىند مستوا الداللة  ،0.01مما يدل
ىلا ةدق االختبار
م

خالل ما سبق يمك القول ى ن استبيان فاىلية حإلص الىالم المدرسي في بنا تإلور

ل لموروش الوخإلي -الدراسي والمذني -للتلمين الني تم بناؤه يتمتع بالإلدق والثبات ،مما يسم
بتعميم تطبيقه في الدراسة امساسية.
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طريقة التصحيح

تتمثل بدائل الجابة ىلا االستبيان في ما يلي :نعم ،قليال ،ال ،وولىت الباحثتان الدرجات ىلا
االستجابات ما يلي:
نعم =  ،3قليال=  ،2ال = 1وبنلك تكون الدرجة العليا لالسةةةتبيان هي ،105:والدرجة الدنيا 35:
ولكي يتم تلديد م ستوا فاىلية ح إلص الىالم المدر سي في بنا ت إلور للم وروش ال وخ إلي
للتلمين م وجذة نظر تالمين التعليم الثانوي ،تم تقسيمذا ىلا ثالثة مستويات ما يلي:
[ ]58.33 ،35منخفضة ]81.66، 58.34[ ،متوسطة ]105، 81.67[ ،مرتفعة

 -5-7األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة
لقد تم استخدام برنامج اللزمة الحإلائية للعلوم االجتماىية ) (spssلمعالجة البيانات والتلقق
م الفرضيات ،وبالنظر لطبيعة الدراسة اىتمدت الباحثتان ىلا امساليب الحإلائية التالية:
-

المتوسو ،االنلراع المعياري للساب مستوا فاىلية حإلص الىالم المدرسي في بنا تإلور
للموروش الوخإلي للتلمين م وجذة نظر تالمين التعليم الثانوي.
اختبار"  "Tلعينتي مستقلتي للساب الفروق بي الن ور والناث حول فاىلية حإلص الىالم
المدرسي في بنا تإلور للموروش الوخإلي للتلمين م وجذة نظر تالمين التعليم الثانوي.
اختبار  ANOVAللساب الفروق في آرا التالمين حول فاىلية حإلص الىالم المدرسي في بنا
تإلور للموروش الوخإلي للتلمين تعزا لمتغير المستوا الدراسي.

 8عرض وتفسري نتائج الدراسة
1_8عرض وتفسري نتائج الفرضية األوىل :مستوى فعالية حصص اإلعالم املدرسي متوسط يف
بناء تصور للمشروع الشخصي_الدراسي واملهني للتلميذ من وجهة نظر تالميذ التعليم الثانوي
للتلقق م ةلة هنه الفرضية تم حساب متوسو درجات فاىلية حإلص الىالم
المدرسي في بنا تإلور للموروش الوخإلي -الدراسي والمذني -للتلمين ،والمطبق ىلا
التالمين مرحلة التعليم الثانوي ،ثم مقارنتذا بمستوا فاىلية حإلص الىالم المدرسي التي
تم تلديدها سابقا و انت النتائج ما يلي:
جدول رالم ( :)8يوضح مستوى فعالية حصص اإلعالم المدرسي في بناء تصور للمشروع
الشخصي للتلميذ من وجهة نظر تالميذ التعليم الثانوي

فعالية حصص إلاعالم املدرس ي في بناء تصور
للمشروع الشخص ي للتلميذ

ن

املتوسط

الانحراف
املعياري

مستوى
الفاعلية

406

71.04

14.22

متوسط
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فعالية حصص اإلعالم املدرسي يف بناء تصور للمشروع الشخصي لدراسي واملهني للتلميذ
بالنظر ىلا متوسةةو درجات فعالية حإلةةص الىالم المدرسةةي في بنا تإلةةور للموةةروش الوةةخإلةةي -
الدراسي والمذني -للتلمين الني قدر بةةةةةة  71.04نجد أنه متوسو وفقا للمعيار الموضوش سابقا ،وىليه
يمكننا القول ى ن :للإلةةص الىالم المدرسةةي فاىلية متوسةةطة في بنا تإلةةور للموةةروش الوةةخإلةةي
للتلمين وهنا ما يؤ د ةلة الفرضية.

ويمك تفسةةير هنا المسةةتوا المتوسةةو لفعالية حإلةةص الىالم المدرسةةي في بنا تإلةةور
للم وروش ال وخ إلي الدرا سي والمذني للتلمين بأن " الىالم المدر سي ب وكله وم ضامينه اللالية
أثبت ىدم فعاليته ،وأةةةةدق دليل ىلا ذلك ىزوع التالمين واموليا والفةات المسةةةتذدفة ى حضةةةور
الل إلص الىالمية وحتا ما يعرع بام سبوش الىالمي ،وقد يعود ذلك ىلا ضعف الملتويات الىالمية
وىدم تماشةةةيذا مع المسةةةتجدات والتغيرات الطارئة ،و ىدم اىتمادها ىلا التكنولوجيات اللديثة و
اقتإلةةةار أدواتذا ىلا اللقا المباشةةةر مع المسةةةتوةةةار أو بعض اموراق التوضةةةيلية التي يجتذد بعض
المسةةتوةةاري في ىىدادها  ،ما قد تعود هنه النتيجة ىلا قلة االطالش وضةةعف امدا لدا مسةةتوةةار
التوجيه الني ال يعتبره مذمة ملببة بالنسةةةبة لديه( ب فليس،)103 :2014 ،وقد أ دت دراسةةةة روفية
سةةعدي أن الىالم المدرسةةي ىلا حجم أهميته ىلا أنه يواجه مجموىة م المعيقات والإلةةعوبات التي
تتإلةةل أسةةاسةةا بوسةةائل وظروع العمل(الدارة والمسةةتوةةار والتلمين في حد ذاته ،)...وهنا يؤثر ىلا
نواط الىالم المدرسي ويلد م فاىليته.
ما قد يعود ال سبب في هنا الم ستوا ىلا ىدم ىىطا العناية الاللمة لإلىالم المدر سي في
المؤسةةسةةات التربوية "ىلا ةةةعوبة برمجة اللإلةةص الىالمية" نظرا لعدم وجود سةةاىات مخإلةةإلةةة
لإلىالم المدرسةةي في البرمجة امسةةبوىية ،حيث يقدمذا مسةةتوةةارو التوجيه خارج سةةاىات البرنامج
امسةةةبوىي ،أو في سةةةةاىات الفراغ ىذا توفرت ،أو في حال غياب أسةةةتاذ مادة م المواد ،أو في وقت
المداومة؛ مم ا يقلل م أهميتذا وأثرها ىلا التوجيه ،ىضةةةةافة ىلا ىدم فت خاليا لإلىالم والتوثيق
رغم توافر الذيا ل والتجذيزات في المؤسةةةسةةةات(حمزاوي  ،)71 :2015،نلك قد يعود هنا المسةةةتوا
المتوسةةو في الفاىلية ىلا طريقة تقديم حإلةةص الىالم المدرسةةي وىدم اسةةتخدام وسةةائل الىالم
المدر سي (المطويات والمل إلقات و الخرجات الميدانية )...،وا ستخدام الملا ضرة في تقديم المعلومات
(معلومات نظرية) ،بليث ال يتمك التلمين م اسةةتيعابذا لرتابتذا ،مما يؤثر ىلا االنتباه لدا التلمين،
فنجده ي ست وعر الملل و القلق ،ويقلل م

أهمية المعلومات التي تقدم له .ما يرا ى سماىيل امىور

وىبد اهلل لبول( )2017في دراسةةتذما أن لإلىالم المدرسةةي دورا ضةةعيفا وغير واض ة في حث التالمين
ىلا االستعالم والبلث الناتي ى

ل ما يتعلق بالتخإلإلات الدراسية.

2_8عرض وتفسري نتائج الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء التالميذ حول
فعالية حصص اإلعالم املدرسي يف بناء تصورهم للمشروع الشخصي_-الدراسي واملهني_-
تعزى ملتغري الجنس.
للتلقق م هنه الفرضية تم حساب الفروق باستخدام"  "Tلعينيتي مستقلتي و انت النتائج التالي:
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جدول رالم ( :)9يوضح نتائج اختبار"  "Tالفروق في آراء التالميذ حول فعالية حصص اإلعالم
المدرسي في بناء تصور للمشروع الشخصي للتلميذ  -الدراسي والمهني -تعزى لمتغير
الجنس.

فعالية حصص إلاعالم
املدرس ي في بناء تصور
للمشروع الشخص ي للتلميذ

املجموعات

ن

املتوسط

الانحراف
املعياري

ذكور

173

72.00

13.82

إناث

233

70.33

14.50

T

1.17

الداللة

0.241

يتض م خالل النتائج المتلإلل ىليذا في الجدول رقم ( )9أنه ال توجد فروق في آرا التالمين
حول فعالية حإلص الىالم المدرسي في بنا تإلور للموروش الوخإلي للتلمين  -الدراسي والمذني-
تعزا لمتغير الجنس ،حيث بلغت قيمة " ،1.17 "Tومسةةةتوا الداللة  0.05 > 0.241وهي قيمة غير
دالة.
وقد يعود ذلك ىلا أن جميع التالمين يتلقون الملتوا الىالمي نفسةةةةه ،وال يوجد ىىالم يقدم
لإلناث دون الن ور .واتفقت هنه الدراسةةةة مع دراسةةةة "ىسةةةماىيل امىور "حيث توةةةةلت في ىحدا
فرضةةةيةاتذةا ىلا أنةه ال تختلف فعةاليةة الىالم التربوي في التعليم الثةانوي ىلا التالميةن بةاختالع
الجنس(الن ور والناث) (امىور ، ) 140 :2005،ما اتفقت دراسةةةتنا مع دراسةةةةة لرقو خديجة التي
توةةةلت ىلا ىدم وجود فروق ذات داللة ىحإلةةائية في دور الخدمات الرشةةادية التي يقدمذا مسةةتوةةار
التوجيه في مسةةةاىدة التلمين ىلا بنا موةةةروىه المسةةةتقبلي حسةةةب متغير الجنس ،حيث ىن جميع
التالمين (ذ ورا ،وىناثا) يسةةتفيدون م الخدمات التي يقدمذا مسةةتوةةار التوجيه والرشةةاد المدرسةةي
والمذني( ىىالم و ىرشةةةاد وتوجيه  ،)..واختلفت مع دراسةةةة ب سةةةعيد ىبد القادر( )2018التي ترا أن
هناك فرقا داال ىحإلةائيا بي الجنسةي في ىجابات التالمين ىلا اسةتمارة قياس دور مسةتوةار التوجيه
والرشاد المدرسي والمذني للتلمين .وت را "أن الناث أ ثر انتباها لما يقدم لذ م معلومات في مجال
الدراسةةة ،وأ ثر ا تباىا لنإلةةائ مسةةتوةةار التوجيه والرشةةاد المدرسةةي والمذني مقارنة بالن ور ،وأن
التر يز ىنده مرتفع مقارنة بالجنس اآلخر وأ ثر نوةةاطا ودافعية واهتماما بجميع المواد الدراسةةية،
وأقل غيابا في اللإلص الىالمية التي يقدمذا (ب سعيد)127 :2018 ،

 3_8عرض وتفسري نتائج الفرضية الثالثة التي تنص على أنه ":توجد فروق ذات داللة إحصائية
يف آراء التالميذ حول فعالية حصص اإلعالم املدرسي يف بناء تصورهم للمشروع
الشخصي_الدراسي واملهني_تعزى ملتغري املستوى الدراسي (األوىل ثانوي ،الثانية ثانوي ،الثالثة
ثانوي).
للتلقق م هنه الفرضية تم استخدام امسلوب الحإلائي" »ANOVAوقد جا ت النتائج التالي:
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جدول رالم ( :)10يوضح نتائج اختبار" " Fللفروق في آراء التالميذ حول فعالية حصص
اإلعالم المدرسي في بناء تصور لمشروعهم الشخصي  -الدراسي والمهني  -تعزى لمتغير
المستوى الدراسي

فعالية الحصص إلاعالمية في بناء
تصور للمشروع الشخص ي
_الدراس ي واملنهي _ للتلميذ

مصدر التباين

مجموع املربعات

بين املجموعات

127.93

داخل املجموعات

81805.26

املجموع

81933.20

F

0.315

الداللة

0.730

يتضةةة م خالل النتائج المتلإلةةةةل ىليذا في الجدول رقم ( )10أنه ال توجد فروق في آرا
التالمين حول فعالية حإلةةص الىالم المدرسةةي في بنا تإلةةور لموةةروىذم الوةةخإلةةي -الدراسةةي
والمذني -بي المجمو ىات الثالث :امولا وال ثان ية وال ثال ثة ثانوي ،ح يث بل غت قي مة "،0.315=" F
ومستوا الداللة  0.05 > 0.730وهي قيمة غير دالة.
وقد يعود ذلك ىلا أن حإلةةص الىالم المدرسةةي التي يسةةتفيد منذا التلمين في الثانوي قليلة
مقارنة بما يلتاجه لبنا م وروىه ال وخ إلي -الدرا سي والمذني ،-حيث ي ستفيد في أغلب امحيان م
حإلةةة واحدة في السةةنة امولا ثانوي ،وحإلةةة واحدة في السةةنة الثالثة ثانوي ،يتلقا فيذا معلومات
نظرية حول مختلف التخإلةةةإلةةةات الدراسةةةية والمذنية ،دون تعريفه بناته وتنمية مذارات االسةةةتعالم
الناتي لديه والب لث ى المعلومة ،ح يث توةةةير دراسةةةةة روف ية ( )2014في ن تائج ذا ىلا أن الىالم
الممارس حاليا يلقق بعضةةا م أهدافه البسةةيطة والتقليدية ،تزويد التلمين بمعلومات حول المسةةار
الدراسي والمذني ،في حي ليس له دور في تنمية شخإلية التلمين والوةول به ىلا تجسيد موروىه
الوةةخإلةةي .ما أن ىدم ىدراك ووىي التالمين مهمية اللإلةةص الىالمية التي تقدم لذم ،ودورها في

بنا موروىذم دراسي والمذني ،جعلذم ال يعطون أهمية لذا رغم اختالع مستوياتذم الدراسية.

خاتمة ونتائج الدراسة
لإلىالم المدرسي دور في تزويد التلمين بالمعلومات الإلليلة والإلادقة التي تجعله يبني
تإلورا واضلا لموروىه الوخإلي -الدراسي والمذني -وذلك م خالل تعريفه بناته( قدراته وميوله
واستعداداته و نقاط قوته وضعفه ،)...وبمليطه الدراسي ( الوعب الدراسية ومساراتذا في الجامعة،
ومنافنها المذنية) والتكويني باىتباره مسارا آخر لتلقيق الموروش الوخإلي(التعليم والتكوي المذني
) وتعريفه بمليطه المذني( المذ المتوفرة و شروط االلتلاق بذا،)...حيث أظذرت نتائج الدراسة أن
فاىلية حإلص الىالم المدرسي متوسطة في بنا تإلور للموروش الوخإلي للتلمين ،وهو ما يفرم
ىىطا أهمية لذنه اللإلص ،وذلك م خالل تكثيف اللإلص الىالمية ووضع حإلص ثابتة ضم
البرنامج ال دراسي تجعل المستوار يقدم اللإلة الىالمية دون اللجو ىلا حإلص الفراغ أو تقديمذا
في حإلص دراسية أخرا ،و نا توظيف وسائل الىالم المدرسي (مطويات ،بوستار،مجالت ،ىذاىة
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مدرسية  ،شاشات توضيلية بيرة تعرم أشرطة ذات ملتوا توجيذي وتربوي تُوفر في الفضا ات
المدرسية يطلع ىليذا التلمين في أي وقت يريد ،و نا تنظيم ليارات ميدانية لمؤسسات تكوينية
واقتإلادية ؛لوضع التلمين في موقف واقعي يجعل تإلوراته تقترب للتمثل و اتخاذ القرار الفعلي،)..،
تنظيم خرجات ميدانية ،وذلك بذدع تقريب المعلومة ىلا ذه التلمين وتقريبه م الواقع،ما يمكنه
م بنا تإلور واض لموروىه الوخإلي  -الدراسي والمذني.-

الائمة املصادر واملراجم
 .1امىور ،ىسماىيل ( .)2005واقع الىالم التربوي في مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر م منظور
مستواري التوجيه المدرسي والمذني والتالمين -دراسة ميدانية بوالية ورقلة .-من رة ماجستير
في ىلم النفس المدرسي .جامعة ورقلة.
 .2امىور ،ىسماىيل .لبول ،ىبد اهلل ( .)2017دور الىالم المدرسي في تفعيل ىملية االختيار الدراسي
لدا التلمين في مرحلة التعليم الثانوي .مجلة العلوم النسانية واالجتماىية . )31 (.ص ص - 543
.553
 .3ب سعيد ،ىبد القادر ( .)2018دور مستوار التوجيه والرشاد المدرسي والمذني في بنا الموروش
المدرسي والمذني للتلمين في المرحلة الثانوية .مجلة اللوار المتوسطي.)2(9.ص ص .130-120
 .4ب فليس ،خديجة ( .)2014المرجع في التوجيه المدرسي والمذني .الجزائر :ديوان المطبوىات
الجامعية.

 .5بولذواش ،ىمر ( .)2011دراسة قيم العمل لدا تالمين وىالقتذا ببنا الموروش الدراسي المذني
في ىطار موروش المؤسسة التربوية الجزائرية -دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم الثانوي لوالية
سكيكدة .-أطروحة د توراه .قسنطينة ،جامعة منتوري .قسنطينة
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