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 امللخص:

 املشروع بناء يف واملهين املدرسي واإلرشاد التوجوه مستشار دور على التعرف إىل احلالوة الدراسة هدفت     

 سودي مبقاصعة ثانوي الثانوة السنة تالموذ من عونة على أجروت حوث التلموذ نظر وجهة من واملهين املدرسي

 ثانووة  من وتلموذة تلموذ( ) من الدراسة عونة وتألفت بلعباس،

 املتمثل النوعي البعد إلعطائه واملهين املدرسي واإلرشاد التوجوه ألسالوب جدود تصور وضع الدراسة هذه حاولت

 اجلوانب خمتلف من التلموذ على التعرف على والرتكوز التوجوه عملوة يف اإلداري الطابع على االقتصار عدم يف

 .املستقبلي مشروعه وتصور بناء على ملساعدته وصموحاته مووالته استعداداته، قدراته املتعددة،

 الكلمات الدالة:

 

 

Abstract: 
   The present study has focused on the role of the scholar and professional counselor 

of orientation and guidance, from the point of view of the learner in the building of 

his scholar and professional project, at this effect, it has dealt with a sample of  the 

second  year  learners of secondary school district of the sidi bel abbes, constituted 

of (1196) learners including the two genders within (21) secondary schools.   

The study has also attempted the settlement of a new approach of oriented methods, 

support scholar and professional to give it a qualitative dimension, consisting of the 

action orientating from its administrative aspect to focus on the knowledge of the 

learner with the consideration of  his differences, his capacities , and  ambitions, 

inspirations in the attempt to help him to build and fulfill his future project learning 

styles support. 
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The scholar and professional  counselor of orientation and guidance , The 

scholar and professional orientation, The scholar and professional project, 

Counselling. 

ٌؿخػمل الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي في مجاالث ومُاصًً مخػضصة ومً أهم هظه اإلاجاالث          

ت كضًما وخضًثا ، وجىامذ هظه  اإلاجاٌ اإلاضعس ي الظي ٌػخبر مُضاها مهما في فظاء الػلىم التربٍى

ت هدُجت لخؼىعاث الحُاة  الُىمُت ، هما ًلػب الخىحُه ألاهمُت باػصًاص اإلاشىالث التربٍى

ت وطلً  وؤلاعشاص اإلاضعس ي صوعا هاما في هجاح الػملُت الخػلُمُت صازل اإلاإؾؿاث التربٍى

بمؿاغضة الخالمُظ غلى ازخُاع الخسصصاث التي جدىاؾب وجخماش ى مؼ كضعاتهم واؾخػضاصاتهم 

هظه الػملُت  ومُىالتهم وهظا مؿاغضتهم غلى جسؼي مشاولهم بهضف جدلُم الخىُف اإلاضعس ي،

ًلىم بها أزصائُىن مضعبىن غلمُا وغملُا ًؼلم غليهم اؾم مؿدشاعي الخىحُه وؤلاعشاص 

اإلاضعس ي واإلانهي وهم ٌػخبرون مً أكضع الىاؽ وأهفئهم غلى حمؼ وافت اإلاػلىماث خٌى الخلمُظ 

 اإلاغاص جىحيهه مً زالٌ الؿهغ غلى جىفُظ بغهامج الخىحُه وؤلاعشاص. 

 لت:.الدراشاث الصاب1

وفي هظا ؤلاػاع حاءث الػضًض مً الضعاؾاث هضفها ألاٌو وألازير جىحُه الخلمُظ لىىع الضعاؾت 

( خٌى الػملُاث التي ًخظمنها 0831اإلاالئمت وفلا للضعاجه ومُىالجه، منها صعاؾت عوصحغػ)

 الخىحُه التربىي بدُث كام بضعاؾت جدبػُت غلى ػلبت مضاعؽ الثاهىٍت جغاوخذ أغماعهم ما بين

ؾىت إلاضة ؾيخين بػض غملُت الخىحُه ولخلُُم هخائجهم كام بخلؿُم الؼلبت ئلى  07و04

 مجمىغخين9

 الؼلبت اإلاؿخمغون في صعاؾتهم، والؼلبت الظًً صزلىا مُضان الػمل، زم كؿمهم ئلى كؿمين،-

اللؿم اإلاىحه واللؿم الظي زالف الخىحُه، وكؿمهم هظلً ئلى ػلبت هاجحين وػلبت عاؾبين، 

ن ول مجمىغت ببػظها وزغج بيخائج جخمثل في أن الظًً واهىا أهثر جىُفا هم الؼلبت وكاع 

اإلاىحهىن بػىـ الؼلبت الظًً ؾليىا غملُت الخىحُه، والخظ أن الظًً اجبػىا مجاٌ الػمل 

م الخىحُه واهىا أهثر هجاخا مً أولئً الظًً لم ًدبػىا هخائجه، فبلؿذ وؿبت الىاجحين  غً ػٍغ

 % مً الىاجحين ؾير اإلاىحهين. 32هين و% مً اإلاىح 78

( في صعاؾاجه اإلاخميزة واإلاغهؼة لخىطُذ مفهىم الظاث 0863، 0841أما باليؿبت لضعاؾت هىالهض )

 اإلاهىُت وهُفُت حػغفها جىصل هىالهض ئلى أن9

. هىان فغوكا زابخت بين الؼلبت في جىحيهاتهم اإلاهىُت جغحؼ ئلى ما لضي الفغص مً مػلىماث غً 0

 هً وغً طاجه وغً الظؿىغ الاحخماغُت وفغص الػمل.اإلا
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. ألافغاص الظًً الكىا اهخماما لخىظُم مػغفتهم خٌى اإلاهً اإلاسخلفت وخٌى طواتهم زالٌ همىهم 1

 لضيهم اللضعة ألاهبر غلى جدضًض واجساط اللغاع اإلانهي الؿلُم.

الىاكػُت، بِئت البدث  وكض جىصل هىالهض هدُجت صعاؾاجه ئلى ؾخت بِئاث مهىُت وهي9 البِئت  

 البِئت الاحخماغُت ، البِئت الخللُضًت، بِئت اإلاؿامغة ، البِئت الفىُت . 

( غلى أن غملُت ازخُاع الخالمُظ للضعاؾت غملُت مػلضة ولِؿذ 0875هما أهض )الػِؿىي ،      

اصة فاغلُت الخىحُه  ؾهلت ئط ًخضازل هثير مً الػىامل ومإشغاث مما ٌؿخضعي طغوعة ٍػ

ت والجامػُت إلغؼاء الىخائج ا إلاضعس ي في مسخلف اإلاغاخل الخػلُمُت وبسصىص اإلاغخلخين الثاهٍى

اإلاؼلىبت في ئغضاص الخالمُظ لخضمت اإلاجخمؼ واإلاؿاهمت في مسخلف اإلاجاالث الاحخماغُت 

 ( 0( .)903  1101والاكخصاصًت وؾيرها. ) بغو مدمض ،

مغشض ألاواصًمي مؼ الؼالب ؾىاء أواهىا أفغاصا ( ئلى الضوع اإلادضص لل0884 هما جىصل )مؿاػي،

أم حماغاث أم أغظاء في مجخمؼ، مؼ جدضًض أهم الصفاث التي ًجب أن جخىفغ في شخص مً 

ًلىم بأصاء وظُفت اإلاغشض ألاواصًمي ختى ًمىً الاؾترشاص بهظه الصفاث في ازخُاع مً ًلىمىن 

             ( .906  1101حخماغُت. )بغو مدمض ، بأصاء وظُفت اإلاغشض ألاواصًمي مً وحهت هظغ الخضماث الا 

( غلى أهمُت اغخماص مػاًير مدضصة في الخىحُه 0885وفي هفـ ؤلاػاع أهض )غؿيري وغؿيري، 

م فاغلُت مػاًير اللبٌى اإلاػخمضة في اإلاغخلت الجامػُت،  وؤلاعشاص بدُث خاولذ الضعاؾت جلٍى

ت مً زالٌ غالكتها مؼ  مدياث الىجاح مً احل جدضًض أهم مػاًير اللبٌى وجلضًغ كُمتها الخيبٍإ

التي  ًمىً الاغخماص غليها في صىاغت كغاعاث اللبٌى بضعحت غالُت مً الضكت ، خُث حشير هخائج 

ت وهلاغ ازخباع الخسصص واهذ مً أهم اإلاػاًير  هظا الخدلُل بأن هال مً هلاغ شهاصة الثاهٍى

عاث اللبٌى وجدضًض الؼالب طوي اللضعاث التي ًمىً الاغخماص غليها في صىؼ اجساط كغا

 (0(. )906،07  1101)بغو مدمض ،  .ألاواصًمُت التي جمىنهم مً الىفاء بمخؼلباث الخسغج

جأهُضا غلى أهمُت الخىحُه الخػلُمي واإلانهي فىغا ومظمىها  ( 1111هما حاءث صعاؾت )البىغي، 

ت اإلاىاؾبت الؾخػضاصه مً احل جمىين الخلمُظ أو الؼالب مً خؿً ازخُاع هىع الض عاؾت الثاهٍى

)بزو  وكضعاجه ومُىله باغخباعه اإلاؿئٌى غً جدضًض جسصصه وغً جدضًض اججاهاث مؿخلبله

 .(18،19:  0212محمد ، 

زالٌ الىخائج التي جىصلذ ئليها الضعاؾاث الؿابلت خٌى  حعليب على الدراشاث الصابلت:

ا حػمل غلى جدلُم الهضف الظي وشأث مً الخىحُه اإلاضعس ي أبغػث فائضة هظه الػملُت وىنه
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أحله اإلاضعؾت وهى جىمُت كضعاث ومهاعاث الخالمُظ ليي ًصلىا ئلى أكص ى خض مً الىجاح غلى 

ين الضعاس ي واإلانهي.   اإلاؿخٍى

 .إشكاليت الدراشت:0

للض وان حػلم الضٌو الغائضة في مجاٌ الخىحُه التربىي باإلاشغوع حلُا مىظ أهثر مً غلضًً       

ؼ …الؼمً، فخم الحضًث غً مشغوع الخىحُه اإلانهي واإلاشغوع اإلاضعس ي مً زم جىىغذ اإلاشاَع

وحػضصث مجاالتها، فمً الحضًث غً مشغوع اإلاإؾؿت ومشغوع اإلالاولت واإلاشغوع الصحي 

ني غامت،  …والػالجي ئلى اإلاشغوع الخىمىي واإلاشغوع الاحخماعي وباليؿبت للىظام التربىي والخيٍى

ت بين أػغ الخىحُه  وهظام الخىحُه التربىي زاصت، ًخم الحضًث، في ئػاع الللاءاث التربٍى

 ألهمُتالتربىي والخالمُظ، غً اإلاشغوع الشخص ي للخلمُظ همىؼلم خىاع وجأػير وئعشاص وجبصيره 

ؼ الشخصُت لضًه ، ال  اإلاشغوع والػىامل اإلادضصة لبلىعجه   وئلى أي خض ًمىً جدلُم اإلاشاَع

ه أو مً جللاء ًسفى غلى أخض أهه  مىظ جمضعؽ الؼفل باإلاضعؾت الابخضائُت ، ٌشغع باٌػاػ مً أبٍى

طاجه، مً وطؼ غضة جصىعاث إلاؿخلبله الظي ال ًؼاٌ بػُضا حضا، مً زالٌ ئفصاخه غً هىاًا 

وجمىُاث جسخلف بازخالف اإلاجاالث والثلافاث الؿائضة، وجدشػب خؿب ػبُػتها الاحخماغُت 

منها ما هى مضعس ي، ومنها ما هى منهي، ومنها ما هى احخماعي ومنها ما والاكخصاصًت والثلافُت9 ف

واطػا هصب أغُىه خُاة أفظل ، صون الخفىير في زباًا اإلاؿخلبل وما جسفُه … هى اكخصاصي

ئن هظه ألاخالم والىىاًا والؼمىخاث جصاخب الخالمُظ زالٌ مؿاعاتهم الضعاؾُت  .ألاًام

ػخبرونها أهضافا ًغؾبىن في جدل ت َو ُلها مؿخلبال، صون جدضًض البػض الؼمني وؤلامياهاث الظغوٍع

والىؾائل الىفُلت بخدلُلها. خُث ال ًخم اخخيان الخلمُظ بهظه الىطػُت واكػُا، ئال غىضما 

ىاحه ئشيالُت الازخُاع واجساط اللغاع.   ًىضج وؿبُا، ٍو

طغوعة ئغاصة الىظغ باليؿبت  وال شً أن اإلاماعؾاث الحالُت للخىحُه اإلاضعس ي واإلانهي أبغػث      

إلافهىم الخىحُه وأؾالُبه للخغوج مً مؿاع الدؿُير ؤلاصاعي لخىحُه الخالمُظ ئلى مجاٌ اإلاخابػت 

م  ت وؤلاؾهام الفػلي في عفؼ ألاصاء التربىي وال ًيىن طلً ئال غً ػٍغ واإلاغافلت الىفؿُت والتربٍى

 الخالُت9الدؿاؤالث  غه ًمىً صُاؾتبىاء اإلاشغوع اإلاضعس ي واإلانهي وبىاءا غلى ما ؾبم طه

هل ًىحض فغق صاٌ ئخصائُا بين الجيؿين في ئحاباث الخالمُظ غلى اؾخماعة كُاؽ صوع  .0

  ؟مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي في بىاء اإلاشغوع اإلاضعس ي واإلانهي للخلمُظ

ع مؿدشاع هل جىحض غالكت صالت ئخصائُا بين صعحاث الخالمُظ اليلُت غلى ملُاؽ صو  .1

 الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي وجدصُلهم الضعاس ي؟
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 .فزطياث الدراشت:3

هىان فغق صاٌ ئخصائُا بين الجيؿين في ئحاباث الخالمُظ غلى اؾخماعة كُاؽ صوع  .0

 .مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي في بىاء اإلاشغوع اإلاضعس ي واإلانهي للخلمُظ

بين صعحاث الخالمُظ اليلُت غلى ملُاؽ صوع مؿدشاع جىحض غالكت صالت ئخصائُا  .1

 الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي وجدصُلهم الضعاس ي.

 .الخعاريف إلاحزائيت:4

همؽ مىظم مً اإلاػاًير ًضزل في ئػاع اإلاداوع الىبري التي ًلىم بها مؿدشاع الخىحُه  الدور:-1.4

م مً أحل مؿاغضة الخلمُظ غلى بىاء وؤلاعشاص اإلاضعس ي مً غملُاث الخىحُه وؤلاغالم وال خلٍى

 مشغوغه اإلاؿخلبلي.

هى اإلاسخص الىفـ بُضاؾىجي الظي ًلىم مصدشار الخىحيه وإلارشاد املدرس ي واملنهي: -0.4

ت بُضاؾىحُت  لىم بأغماٌ ئصاٍع اث الضعاؾُت ٍو بسضماث ؤلاعشاص والخىحُه في مسخلف اإلاؿخٍى

 جلىُت.

دضصه غً هىغُت هى املشزوع املدرس ي واملنهي: -3.4 غباعة غً الخصىع الظي ًغؾمه الخلمُظ ٍو

ض  ض أن ٌؿخفُض مىه، وػبُػت اإلاهىت التي ًٍغ ض مؼاولتها وهىع الخيىًٍ الظي ًٍغ الضعاؾت التي ًٍغ

 مماعؾتها مؿخلبال، غلى أن ًخم ججؿُض هظا الخصىع مغخلُا زالٌ مؿاعه الضعاس ي.

، مضة الضعاؾت فيها زالر ؾىىاث جخىج في مغخلت مً مغاخل الخػلُمالخعليم الثاهىي: -4.4

 النهاًت بشهاصة البيالىعٍا، تهضف ئلى جدظير الخالمُظ لاللخداق بالخػلُم الػالي.

 .منهج الدراشت:5

 جم الاغخماص في الضعاؾت غلى اإلاىهج الىصفي هظغا إلاالئمخه لؼبُػت اإلاىطىع.

 .عينت الدراشت الاشخطالعيت:6

ً جخمثل غُىت الضعاؾت الاؾخؼال  جلمُظ وجلمُظة ًضعؾىن بمؿخىي  17غُت في زماهُت وغشٍغ

بُت  اث الؿىت الثاهُت زاهىي شػبت الػلىم الخجٍغ ت  مضًىت ؾُضي بلػباؽباخضي زاهٍى وهي زاهٍى

 س ي الحىاؽ.

 أدواث البحث:-7

ت ألداة الدراشت 1.7 ) ئؾخماعة كُاؽ صوع مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص .الخصائص الصيكىمتًر

 نهي(اإلاضعس ي واإلا
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صممذ أصاة  . مكىهاث اشخمارة كياس دور مصدشار الخىحيه وإلارشاد املدرس ي واملنهي:1.1.7

فلغة جلِـ مجاالث غمل  17للُاؽ صوع مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي جخيىن مً 

 مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي جىػغذ الفلغاث غلى زمؿت أبػاص وهي والخالي9

 ػض التربىي، البػض اإلانهي، البػض الىفس ي، البػض الاكخصاصي الاحخماعي وبػض ؤلاغالم والاجصاٌ الب

مً صضق ألاصاة وأنها جلِـ فػال ما وطػذ للُاؾه، ئغخمض  .صدق ألاداة: للخأكد0.1.7

 الؼالب غلى الخؼىاث الخالُت9

الجامػُين مً حامػتي جم جىػَؼ ألاصاة غلى مجمىغت مً ألاؾاجظة  9. صدق املحكمين1.0.1.7

جلمؿان وؾُضي بلػباؽ وبػع مؿدشاعي الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي الغئِؿُين 

م مدخىي ألاصاة وكض أؾفغث غلى مىاؾبتها  بملاػػت ؾُضي بلػباؽ، جالؽ وهغان لخلٍى

 لالؾخػماٌ في حمؼ البُاهاث.

لت الصدق الذاحي لألداة: بعد. 0.0.1.7 ألفا اؾخسغحىا الصضق  خؿاب مػامل الثباث بؼٍغ

 .1.81وبهظا أصبدذ كُمت الصضق الظاحي لألصاة  1.75وأن كُمت ألفا = الظاحي لألصاة 

 . ثباث ألاداة:3.1.7

م خؿاب مػامل اعجباغ بيرؾىن  .إحصاق الداخلي: وجم1.3.1.7 الخأهض مً صضق ألاصاة غً ػٍغ

 .اعجباػها مىحب مؼ بػضهابين الفلغة وبػضها خُث جم اؾدبػاص الفلغاث التي لم ًىً 

لت ألفا . ثباث ألاداة بطزيلت ألفا لكزومباخ: 0.3.1.7 جم الخأهض مً زباث ألاصاة بىاؾؼت ػٍغ

 لىغومبار وأؾفغ الخدلُل غلى الىخائج الخالُت في الجضٌو أصهاه9

 ( ًىضح كُم ألفا لىغومبار خؿب ول بػض غلى خضا وألاصاة ولُت09حضٌو عكم )

 

 

 

 

 

 

 

مً زالٌ الىخائج الظاهغة في الجضٌو أغاله جخميز ألاصاة بمػامالث ألفا مغجفػت وهظا ما       

 أنها زابخت.ًجػلىا هثم فيها و 

 ومباخكيمت ألفاكز  البعد
 2.71 البعد التربىي 

 2.72 البعد املنهي
 2.77 البعد النفس ي

 2.75 البعد إلاكخصادي إلاحخماعي
 2.74 بعد إلاعالم وإلاجصال

 2.86 الدرحت الكليت
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لت في اؾخسغاج كُمت .الثباث بىاشطت الخجزئت النصفيت: 3.3.1.7 اغخمضها غلى هظه الؼٍغ

 الثباث وأؾفغث الىخائج غلى ما ًلي9

 ( ًىضح كُمت ؾبيرمان بغاون وكُمت حىجمان19الجضٌو عكم)

 حىجمان ؾبيرمان بغاون 

1.76 1.75 

 

لت الخجؼئت الىصفُت كُمتها  ومً زالٌ الىخائج الظاهغة في الجضٌو أغاله ًخبن أن ألاصاة بؼٍغ

 مغجفػت وهظا ما ًجػلىا هثم فيها وأنها زابخت.

 .املعالجت إلاحصائيت:0.7

للض جم اؾخسضام هال مً ؤلاخصاء الىصفي والاؾخضاللي غلى خض ؾىاء، فاليؿبت لإلخصاء 

عجباغ ل  الىصفي اؾخػملىا اإلاخىؾؼاث والاهدغاف اإلاػُاعي، واليؿب اإلائىٍت ومػامل الا 

 )بيرؾىن(.

لضعاؾت أما باليؿبت لإلخصاء الاؾخضاللي وللخأهض مً صحت الفغطُاث اؾخسضمىا ازخباع )ث( 

الفغوق بين الجيؿين وطلً باؾخسضام بغهامج الحؼمت ؤلاخصائُت في الػلىم الاحخماغُت ؤلاصضاع 

20. 

 هخائج الدراشت وجفصيرها -8

 عزض ومناكشت هخائج الفزطيت ألاولى:-1.8

هىان فغق صاٌ ئخصائُا  بين الجيؿين في ئحاباث الخالمُظ غلى اؾخماعة كُاؽ صوع  والتي جىص9

 مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي في بىاء اإلاشغوع اإلاضعس ي واإلانهي للخلمُظ.

ولضعاؾت هظه الفغطُت اؾخسضم ازخباع )ث( لضعاؾت الفغوق بين الجيؿين وأؾفغث الىخائج 

 9غلى ما ًلي

( ًىضح هخائج ازخباع )ث( لضعاؾت الفغوق بين الجيؿين في أبػاص ألاصاة والضعحت 2الجضٌو عكم )

 اليلُت9

الاهدغاف  اإلاخىؾؽ الػضص الجيـ أبػاص ألاصاة

 اإلاػُاعي 

كُمت 

 )ث(

مؿخىي 

 الضاللت
 البعد التربىي 

 2.11 05.41 386 طوىع 
4.48 1.11** 

 2.57 17.45 588 ئهار

 0.34 1.06 2.14 8.46 386 طوىع  البعد املنهي
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 1.99 8.59 588 ئهار

 البعد النفس ي
 3.02 11.64 386 طوىع 

2.30 1.11** 
 0.67 12.02 588 ئهار

البعد 

الاكخصادي 

 الاحخماعي

 2.27 12.84 386 طوىع 
5.09 1.11** 

 1.87 13.45 588 ئهار

بعد إلاعالم 

 والاجصال

 3.76 14.24 386 طوىع 
0.26 0.45 

 3.60 14.18 588 ئهار

 **1.11 3.48 10.99 63.69 386 طوىع  الدرحت الكليت
 8.78 65.70 588 ئهار

 2.25)*( دال عند مصخىي   2.21)**( دال عند مصخىي 

( ًخضح لىا أن هىان فغوكا صالت ئخصائُا ولصالح ؤلاهار في ألابػاص 2مً زالٌ الجضٌو عكم )

، وهظا 1.11وهي كُمت صالت غىض مؿخىي  4.48بلؿذ كُمت )ث(  الخالُت9 البػض التربىي خُث

وهظا البػض الاكخصاصي  1.11وهي صالت غىض مؿخىي  1.21البػض الىفس ي بلؿذ كُمت )ث( 

وفي الضعحت اليلُت هظلً صالت  1.11وهي صالت غىض مؿخىي  4.18والاحخماعي بلؿذ كُمت )ث( 

، أما بلُت ألابػاص فال جىحض فغوكا 1.11وهي صالت غىض مؿخىي  2.37خُث بلؿذ كُمت )ث( 

ت بين الجيؿين.  حىهٍغ

وحػىص أؾباب طلً ئلى بػع اإلاالخظاث التي الخظىاها في اإلاُضان ومً زالٌ ججغبدىا       

 اإلاخىاطػت في مُضان الخىحُه اإلاضعس ي واإلانهي ئلى ما ًلي 9

لهً مً مػلىماث في مجاٌ  فُما ًسص البػض التربىي ئن ؤلاهار أهثر اهدباها إلاا ًلضم      

الضعاؾت وأهثر ئجباغا لىصائذ مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي ملاعهت بالظوىع، وأن 

الترهيز غىضهً مغجفػا ملاعهت بالجيـ آلازغ وأهثر وشاػا وصافػُت واهخمام بجمُؼ اإلاىاص 

 مؼ الىدُجت هظه جخفمالضعاؾُت وأكل ؾُابا في الحصص ؤلاغالمُت التي ًلضمها هظا الػظى و 

 الخىحُه واكؼ غلى الخػغف ئلى والتي هضفذ  ( 1992 )    ( و صعاؾت الىافؼ1100)ًبىؽ،  صعاؾت

ت اإلاخىؾؼت اإلاغخلت لخالمُظ اإلانهي وؤلاعشاص اإلاضعس ي اض، بمضًىت والثاهٍى  هخائج وأظهغث الٍغ

بصغ خالمُظ،ال بين الفغوق الفغصًت ًغاعي التربىي  وؤلاعشاص الخىحُه أن الضعاؾت  الؼالب ٍو

ػغفهم بمشغوغهم اإلاضعس ي واإلانهي  (1باإلميان الاهسغاغ فيها. ) التي واإلاهً بالخسصصاث َو
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أما في البػض الىفس ي فيرحؼ هظا الخفىق ئلى غىامل جخمثل في خب ؤلاهار للضعاؾت ومداولت      

هً في أهفؿهً وأهه أهثر فغض أهفؿهً، وأنهً أهثر اكترابا مً اإلاؿدشاع وأن هظا ألازير غؼػ زلت

ئصؿاءا الوشؿاالتهً في اإلاُضاهين الضعاس ي واإلانهي أما البػض الاحخماعي والاكخصاصي فخخجلى في 

عؾبت ؤلاهار في الىصٌى ئلى اإلاغاهؼ اإلاغمىكت غىـ الظوىع، والظًً همهم الىخُض هى الػمل في 

 (     و1( )1100)ًبىؽ،  تصعاؾ مؼ الىدُجت هظه أكغب آلاحاٌ ولى غلى خؿاب الضعاؾت وجخفم

الضعاؾت  هدى اًجابُت أهثر عؤٍت لضيهم الػلىم ػلبت أن ئلى جىصال خُث 2006 ) الؼىٍل ، (صعاؾت 

 وأبى )الؼدان وحػاعطذ مؼ هخائج صعاؾت .اإلاؿخلبل في أفظل جىظُف فغص هما ًمليىن  ،

الىفس ي وفي  اإلاجاٌ الظوىع في مػاهاة مً ؤلاهار أهثر ( خُث جىصلذ ئلى مػاهاة2001 غُؼت،

أن « Passeron,Bourdieu (08749 )( طهغث كٌى 2( )1100هفـ اإلاجاٌ خؿب صعاؾت ) ػعوالي،

الازخالفاث بين الجيؿين ال جظهغ بخميز ئال في اإلاىاكف وآلاعاء التي جخضزل في الصىعة الظاجُت 

جفاق ول مً ، ومما ًمىً مالخظخه في أٌو وهلت أهه بالغؾم مً ا «والخىكػاث اإلاؿخلبلُت

الظوىع وؤلاهار غلى أهمُت مماعؾت اإلاهىت همػُاع للىجاح الاحخماعي ئال أهه في اإلالابل ًسخلفىن 

في الػىامل ، بِىما ًغي الظوىع أن الظواء هى الػامل ألاؾاس ي في خين جغي الفخُاث أن ألازالق 

ظوىع ًغبؼىن غالكت ًغحؼ ألامغ ئلى ازخالف في الخيشئت الاحخماغُت للجيؿين ، فال هي ألاهم،

بغاؾماجُت واكػُت مؼ الخسصص ألنهم احخماغُا هم مؼالبىن أهثر أن جيىن لضيهم وطػُت 

مهىُت وبالخالي حػخبر الضعاؾت وؾُلت لخدلُم طلً ، وفي اإلالابل جإهض الفخُاث غلى أهمُت 

ر الضعاؾت والىجاح الضعاس ي والشهاصاث هظمان للمؿخلبل الجُض أهثر مً الظوىع وهً أهث

ئصغاعا غلى الظهاب بػُضا في الضعاؾت للحصٌى غلى لِؿاوـ وختى الضهخىعاه ، أما الظوىع 

فيرون أن الجامػت مهمت لىً ألاهم هى الػمل ختى أن بػظهم ًىىي الاهلؼاع غنها لاللخداق 

 بؿلً الشغػت أو الجماعن والػىصة ئلى الجامػت مغة أزغي.

 :عزض  ومناكشت هخائج الفزطيت الثاهيت-0.8

جىحض غالكت صالت ئخصائُا بين صعحاث الخالمُظ اليلُت غلى ملُاؽ صوع  والتي جىص9     

 مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي وجدصُلهم الضعاس ي.

والزخباع هظه الفغطُت اؾخسضم مػامل اعجباغ بيرؾىن إلًجاص الػالكت بين صعحاث الخالمُظ 

ه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي وجدصُلهم الضعاس ي، اليلُت غلى ملُاؽ صوع مؿدشاع الخىحُ

 وأؾفغث الىخائج غلى ما ًلي9

 ( ًىضح هخائج معامل ارجباط بيرشىن بين أبعاد ألاداة والخحصيل:4الجدول ركم )
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املخىشط  العدد املخغير

 م

الاهحزاف 

 ع

م  كيمت ر

 الداللت

 مالحظت
 غير دال 2.16 2.41 0.92 17.26 1196 البعد التربىي 

 0.20 11.09 خحصيلال
 غير دال 0.19 0.038 2.06 8.54 1196 البعد املنهي
 0.20 11.09 الخحصيل

 غير دال 0.20 0.036- 2.82 11.87 1196 البعد النفس ي
 0.20 11.09 الخحصيل

 دال 0.00 0.18 2.07 13.19 1196 البعد إلاق إلاج
 0.20 11.09 الخحصيل

 غير دال 0.17 0.03 3.67 14.20 1196 بعد إلاعالم
 0.20 11.09 الخحصيل

 غير دال 0.25 0.033 9.85 64.87 1196 الدرحت الكليت
 0.20 11.09 الخحصيل

 2.25)*( دال عند مصخىي   2.21)**( دال عند مصخىي         

 

ل والبػض هالخظ أن هىان غالكت صالت ئخصائُا بين الخدصُ( 3عكم )مً زالٌ الجضٌو      

الاكخصاصي والاحخماعي في أصاة الضعاؾت أما بلُت ألابػاص ال ًىحض بُنها وبين الخدصُل أي 

بين البػض  1.11غىض مؿخىي صاللت  1.07خضح أن هىان اعجباػا صالا بلؿذ كُمخه غالكت ،هما ً

ألن  الاكخصاصي والاحخماعي لألصاة والخدصُل اإلاضعس ي في ول الشػب اإلاػىُت بالضعاؾت ،وطلً

آلافاق الاكخصاصًت والاحخماغُت التي ًبىيها مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي واإلانهي مؼ 

الخالمُظ غامل مً غىامل جدؿين اإلاغصوص اإلاضعس ي أما بلُت أبػاص الضعاؾت فلم ًىً لضيها 

اعجباغ مؼ الخدصُل بما في طلً الضعحت اليلُت ، وكض حشابهذ هخائج الضعاؾت الحالُت مؼ 

( في البػض الاكخصاصي الاحخماعي خُث أن الخالمُظ في هظا اإلاؿخىي 0881ؾت )اإلاؿُصِب،صعا

ًؼمدىن ئلى جصىع أخؿً إلاؿخلبلهم وعبؼه بالىخائج الضعاؾُت .وهظا ما ًدضص اإلاشغوع اإلانهي 

في جغؾُش وبىاء وجمثل مشغوع الحُاة ليل جلمُظ ، زاصت وأن أؾلب الباخثين الظًً جىاولىا 

اإلاشغوع اإلاضعس ي واإلانهي ًإهضون غلى أهمُت اإلاشغوع اإلانهي وأهه مغهؼ اهخمام  مىطىع بىاء

 الخالمُظ.
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( في أن ازخُاع Etienne ,1992) Hutteauوكض ازخلفذ هخائج الضعاؾت الحالُت مؼ صعاؾت       

ض مً الػمل ختي ًدؿنى للخلمُظ  الشػب ٌؿاغض غلى جدؿين الىخائج اإلاضعؾُت وبالخالي ئلى مٍؼ

 (3ُاع اإلاهىت التي ًغؾب فيها. )ازخ

 9الخىصياث والاكتراحاث

وغىض الاهتهاء مً البدث ًمىً أن هخلضم بمجمىغت مً الخىصُاث والاكتراخاث لػلها      

 حؿاغض في ئزغاء خلُلت الخىحُه اإلاضعس ي واإلانهي9

.الىشف غً ئمياهُاث الخالمُظ كبل اللُام بػملُت الخىحُه وطلً باؾخسضام الىؾائل 0

 الػلمُت واإلاىطىغُت واالزخباعاث الىفؿُت واإلالابالث.

.وطؼ أزصائُين في الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي في حمُؼ مغاخل الخػلُم التربىي واإلاخابػت 1

اإلاؿخمغة ليل الخالمُظ بصفت حضًت وهظا ما ًسفف الظؿؽ غً مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص 

ت.  اإلاضعس ي في الثاهٍى

واإلانهي لجمُؼ الخالمُظ وطلً بخىغُتهم واػالغهم غلى عؾباتهم في  .جفػُل ؤلاغالم اإلاضعس ي2

 اإلاجاالث اإلاضعؾُت واإلاهىُت.

اصة.3 اث في واإلانهي اإلاضعس ي الخىحُه مؿدشاعي  غضص في الٍؼ  شؿل إلاغشضًً مىاصب فخذ أو الثاهٍى

 .وجىظُمها بمهامه اللُام في اإلاؿدشاع إلاؿاغضة في اإلاخىؾؼاث ٌػملىن  هفؿُين

 زاح::كائمت امل

ت   (1101بغو، مدمض  ) .0 أزغ الخىحُه اإلاضعس ي غلى الخدصُل الضعاس ي في اإلاغخلت الثاهٍى

ت مُضاهُت للؼلبت الجامػُين و اإلاشخؿلين بالتربُت والخػلُم، صغ، الجؼائغ 9صاع  صعاؾت هظٍغ

 ألامل .

( ظاهغة جفىق ؤلاهار غلى الظوىع في شهاصة البيالىعٍا، 2011ًبىؽ، فاػمت الؼهغاء ) .1

صعاؾت غلى غُىت مً جالمُظ الؿىت الثالثت زاهىي بملاػػت ؾُضي بلػباؽ، مظهغة 

لِؿاوـ ،شػبت غلم الىفـ وغلىم التربُت وألاعػفىهُا، حامػت حُاللي الُابـ،ؾُضي 

 بلػباؽ.

دراشاث هفصيت ( الخصىعاث اإلاؿخلبلُت لضي اإلاغاهم اإلاخمضعؽ، 1100ػعوالي، لؼُفت ) .2

ت ،ع، مسبر جؼىٍغ اإلام وجزبىيت  (.071-045,ص ص)6اعؾاث الىفؿُت والتربٍى

: Le projet  ETIENNE, R. BALDY, A. BALDY, R. &BENEDETTO, P. (1992) -4

, éd , Hachette e,5 personnel de l’élève 


