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الموظف من ناحية األداء، أداء التكوين ضرورة أساسية لبناء وتقويم كفايات      
 ،منتجةو قوة بشرية فاعلة  لخلقوالمؤسسة من ناحية أخرى، وعملية التكوين هامة 

تحقيق األهداف في ز ا همال عملية تكوين العاملين قد يكون أكثر عوامل العجو 
وفي دراستنا هاته أهداف عملية التوجيه واإلرشاد هي تحقيق الجودة في  ،المرجوة

وقد تفطن  مخرجات تعليمية ذات كفاءة دراسية ومهنية، إلىالعملية التربوية والوصول 
المسئولون إلى مدى أهمية العنصر البشري المكون والمؤهل في العملية التربوية 

ستطيع تحقيق يتكوينا أكاديميا ومهنيا  المكون  مستشار التوجيهل أن وبالتالي نقو 
 .عملية التوجيه أهداف

 ، التوجيه المدرسي والمهني، التكوين.واإلرشادمستشار التوجيه  الكلمات المفتاحية:
ABSTRACT   :  
The configuration is essential to build and evaluate performance 

competencies, employee performance on the one hand and the 

enterprise on the other, the process of formation is important to 

create an effective and productive human power, neglecting the 

process of staff formation may be the most deficit factors in 

achieving the desired goals, and in our study these objectives of 

the process of guidance and guidance is to achieve quality in the 

educational process and access to educational outputs with 

efficient study and professional, and the officials have realized 
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the importance of the human component and qualified in the 

educational process, and therefore we say that the guidance 

advisor, an academic and professional composition can achieve 

the objectives of the steering process. 

Keywords: guidance and Guidance Advisor, school and 

professional guidance, training. 

 
 مقدمة:
التنمية  عملية في إسهامها حيث من المجتمع في األهمية بالغ دورا التربية تلعب     

الفكرية  المهارات بمختلف المجتمع تزود أنها حيث والثقافية واالقتصادية، االجتماعية
 المساهمة أجل من وذلك مهنيين، عمال باحثين، فنانين، علماء، أطباء، من والمهنية
عملية التوجيه واإلرشاد وتعد  المجتمع، يعيشها التي المختلفة المشكالت في حل

المدرسي والمهني محدد أساسي في إنتاج الكفاءة و الجودة التربوية التي تسعى إلى 
تحقيقها المدرسة الحديثة خاصة والحكومة بشكل عام، والتوجيه المدرسي مرتبط 

المورد  ركائزأحد أهم  هيوين أن عملية التك واألكيدبكثير من المتغيرات المستجدة، 
العملية  حول استقصاءقراءة و البشري في المؤسسات لهذا كان هدف بحثنا هذا 

 المدرسي والمهني. واإلرشادالتكوينية بالنسبة لمستشار التوجيه 
 االفصل التمهيدي: اإلشكالية واعتباراته

 :اإلشكالية -أوال
القطاع التربوي في مختلف القطاعات لم يعد خفيا الدور الهام الذي يلعبه هذا      

األخرى، حيث يعد أحسن مجاالت تنمية الموارد البشرية، أين يكون اإلنسان هو أداة 
 إلىالتنمية وهو غايتها ومحور االستثمار فيها، وهو ما سعى إليه هذا القطاع 

ل المدرسي والمهني حقه داخ واإلرشادتحقيقه، ففي السابق لم يمنح لمستشار التوجيه 
الشعبة التي  أوعن وضع التلميذ في التخصص  المسئولالنظام التربوي فكان يعتبر 

 .تناسبه دون مراعاة خصائصه العقلية، النفسية والجسمية
، اتجهت الحكومات نحو الراهنة وفي ظل التغيرات الهائلة المعرفية والتكنولوجية     

و قطاع التربية والتعليم على اإلصالح والتجديد والتطوير، والتي مست كل القطاعات 
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وأمام هذا التسارع المتزايد كان لزاما على الوزارة الوصية استحداث  ،وجه الخصوص
برامج تكوين وتدريب مستشار التوجيه باستمرار لمنع تقادم مهاراته وتطويرها من أجل 
إكسابه كفاءات جديدة تجعله يواكب مقتضيات مهنته ويساير المستجدات، بل وتجعله 
إطارا محركا وفاعال بالشكل الذي تتيح له القدرة على تفعيل البيئة التربوية وتحقيق 
الكفايات التربوية، الثقافي، االجتماعية والوجدانية للتلميذ، من خالل منحه مجموعة 

 لذا من ،من التعلمات النظرية والتطبيقية الضرورية لمزاولة مهنة معينة مستقبال
نامج التكوين يراعي التطور المشهود في عالم المعرفة أن يكون محتوى بر الواجب 

والتربية وتعقد أبعاد الظاهرة التعليمية، وأن يكون التكوين خالل مدة مدروسة بشكل 
 .فاعل دائم

 :ياألتالبحثية الرئيسية لهذه الدراسة ك اإلشكاليةوعليه نطرح 
 ي ؟كيف تتم عملية تكوين مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهن

 وتندرج تحت هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مفهوم عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ؟ -1
 ما مفهوم عملية التكوين ؟ -2

 البحث:أهمية  -ثانيا 
التأكيد على ضرورة التكوين المستمر خاصة في مجال التعليم بالنسبة  -

 لمستشار التوجيه
ار التوجيه يعد أهم إستراتيجيات تطوير تكوين مستش أنالتأكيد على  -

 المؤسسة التعليمية.
توفير اإلمكانيات المادية والمعنوية التي يحتاجها مستشار التوجيه بوصفه  -

 .العنصر الديناميكي األكثر تأثير في حياة التلميذ
 معرفة درجة استجابة مستشاري التوجيه لبرامج التكوين.  -
 تواجه عملية تكوين المستشارين.   الكشف عن المشاكل والمعيقات التي -
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 :إجرائيا تحديد المفاهيم -ثالثا
التكوين هو عملية تربوية مستمرة تستهدف الفرد قصد تطوير  التكوين:  -1

كسابه المعارف والمهارات العالية لممارسة  قدراته وكفاءاته التعليمية وغير التعليمية، وا 
مكن المتكون النجاح ويحقق أهدافه، مع مهنة ما و اإللمام بظروفها وأساليبها حتى يت

 اإلعدادمسايرة التطورات المستقبلية، و التكوين يسمى أيضا التدريب أو التطوير أو 
تداوال هما التكوين والتدريب  األكثرأو النمو المهني، وغالبا ما نجد أن المصطلحين 

  حيث يعرفان ببعضهما على سبيل الترادف.
تعليمية تكوينية تضم المعارف  أنشطةتكوينية هي البرامج ال :برامج التكوين -7

النظرية والتطبيقية والمهارات المعرفية والسلوكية التي يحتاجها المتكون، مع ضرورة 
توافر الترابط بين حاجات المتكونين وبين أهداف ومضمون التكوين وكذا الوسائل 

 . واألساليب التكوينية المنتهجة لتحقيق المأمول منها
مستشار التوجيه  :اإلرشاد المدرسي والمهنيو  تشار التوجيهتعريف مس -3

سي والمهني هو موظف في قطاع التربية يعمل على مساعدة التلميذ ر المد واإلرشاد
 على معرفة قدراته، وفهم ميوالته لتحقيق ذاته مدرسيا ومهنيا مستقبال.

دة تعريف التوجيه المدرسي على أنه عملية مساع :مفهوم التوجيه المدرسي -0
التلميذ على اختيار نوع التعليم والتخصص الذي يتماشى مع مؤهالته العقلية وقدراته 

 الفكرية وميوالته واتجاهاته النفسية، بما يسهل عليه دراسته و نجاحه مستقبال.
 مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني الفصل االول: 

 والمهنيو اإلرشاد المدرسي  أوال :  تعريف مستشار التوجيه
"مستشار التوجيه هو مختص ومكون ومتدرب مهني ومؤهال لهذه الخدمة على 
مستوى علمي مميز، له خلفية شاملة في مختلف المجاالت المختلفة لعلم النفس كما 

 1."يجب أن يتصف بروح تربوية عالية
 الحاجة إلى مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني: ثانيا:

 التالميذ. : الزيادة في عدد1
 : تنويع برامج التعليم الثانوي.2
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 .: التقدم التكنولوجي السريع3
 : قصور األسرة في مواجهة تحديات العصر.4
 2 : تطور الفكر التربوي.5
 المدرسي والمهني  واإلرشادا : العالقات المهنية لمستشار التوجيه لثاث
د مساعدة التالميذ القيام باإلرشاد النفسي والتربوي قص عالقته بالتلميذ :  -1

على التكيف مع النشاط التربوي ، وكذا مساعدتهم على فهم مشكالتهم والتوصل إلى 
 حلها كل هذا يتطلب ليونة ومرونة من قبل الموجه.

 عالقته بمدير مركز التوجيه : -7
 يتولى مدير مركز التوجيه المسؤولية الكاملة على نشاطات مستشار التوجيه. -
 برنامجه السنوي في بداية السنة الدراسية. واإلرشادوجيه يعد مستشار الت -
برنامج نشاطه السنوي في المقاطعة إلى مدير  واإلرشاديقدم مستشار التوجيه  -

 ثانوية اإلقامة لإلعالم.
عمله في المقاطعة تدخله مع كل من مدير واإلرشاد ينسق مستشار التوجيه  -

تربويين، وكذلك مع األساتذة المكلفين الدراسات، مستشار التربية، المساعدين ال
 بالتنسيق في األقسام واألساتذة الرئيسيين.

 عالقته بمدير المؤسسة التعليمية :  -3
 ينصب مدير المؤسسة التعليمية المستشار الذي يعينه مدير التربية. -
 جميع مراسالته عن طريق مدير ثانوية اإلقامة . واإلرشاديقدم مستشار التوجيه  -
وفر مدير المؤسسة الدعم المادي الذي يحتاج إليه المستشار للقيام بمهامه في ي -

 أحسن صورة.
  مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  رابعا:

مهام مستشار التوجيه علما أن هذا  القرار صدر  272حدد القرار الوزاري        
الذي تقرر فيه وألول مرة  وهو الموسم  1221/1227في بداية الموسم الدراسي 

 إدماج مستشاري التوجيه وتعيينهم في الثانويات.
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  القيام باإلرشاد النفسي والتربوي قصد مساعدة التالميذ على التكيف مع النشاط
 التربوي.

  إجراء الفحوص النفسية الضرورية قصد التكفل بالتالميذ الذين يعانون من
 مشاكل خاصة.

  التالميذ المتخلفين دراسيا في تنظيم التعليم  استكشافالمساهمة في عملية
 3المكيف ودروس االستدراك وتقييمها.

وفيما يلي سنتعرض للمهام الرئيسية األربعة لمستشار التوجيه وهي اإلعالم والتوجيه، 
 التقويم وأخيرا المتابعة النفسية واالجتماعية.

لتلميذ وجميع ويقصد باإلعالم هنا بأنه نشاط تربوي يقدم فيه لاإلعالم:  -1
المتعاملين مع المدرسة معلومات عن المسار الدراسي والمحيط االجتماعي 

تخاذ القرارات ، واالقتصادي والمهني  التيوذلك بغرض تمكينه من حسن إختيار وا 
 4 يراها أنسب لبناء مشاريعه المستقبلية.

فيها النسق  هو اإلجراء الذي يسمح للتلميذ بعبور المراحل التي يتكون التوجيه:   -7
المدرسي فهو يتبعه في مشواره الدراسي، وفي كل مرة تحضر أمامه مجموعة من 

 5اإلختيارات وعليه أن يخضع لعملية التوجيه.
إن عملية التقويم هي أسلوب نظامي، يهدف إلى تحديد مدى تحقيق  التقويم:  - 3

 القوة و الضعفهدف إلى كشف مواطن األهداف المسطرة للعملية التربوية برمتها، وي
 .في العملية التربوية

متابعة وتحليل النتائج المدرسية و  تنظيم ومتابعة حصص اإلستدراك وسائل التقويم:
 التالميذ. واهتماماتتقويم ميول وكذا  للتالميذ

  :واالجتماعيةالنفسية  المتابعة - 0
 .وتقبلها نفسه فهم على التلميذ مساعدة -أ

ظهار بموضوعية مشاعرهم عن والتعبير الحر فكيرالت على التالميذ ةمساعد -ب  وا 
 .خجل أو تردد أو خوف بدون  وذلك تشبع لم التي اإلرشادية حاجاتهم
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 مبكر بشكل وحلها مشكالته مع التكيف على قدراته تنمية على التلميذ ةساعدم -ج
 .مستقلة بذاتية

 اته.بحي المتصلة القرارات اتخاذ إمكانية تقرير على التلميذ تساعد -د
 ا : صعوبات عمل مستشار التوجيه المدرسي والمهنيسامخ

 يلي:تتلخص هذه الصعوبات في ما و  النوع األول: الصعوبات المعرفية
 بأهمية العمل اإلرشادي . تهمقناعوضعف نقص الوعي النفسي للمديرين  -
 بأهمية العملية اإلرشادية. تالميذعدم وعي ال -
  .ضعف الوعي النفسي عند أفراد البيئة -
 بمشاكل األبناء. اهتمامهم وتراجعبأولياء األمور  االتصالضعف  -
 في توضيح عمله اإلرشادي. واإلرشادتقصير مستشار التوجيه  -
 في أعمال إدارية ليس لها عالقة بعمله. واإلرشادإقحام مستشار التوجيه  -
 على تغيير سلوك التالميذ. واإلرشادفي قدرة مستشار التوجيه  يكشكالت -
 الهيئات التدريسية في التغيير. عدم رغبة -

 الصعوبات المادية :   -النوع الثاني
 المردود المادي لبعض الموجهين ال يتناسب مع عطائهم في عملهم. -
 عدم توفر وسائل القياس والتقويم للطلبة. -
 لتغطية نفقات اإلرشاد. مالية عدم وجود مخصصات -
 6عدم وجود غرفة خاصة بالمرشد في كثير من األحيان. -

 الفصل الثاني: التوجيه المدرسي والمهني
عبد العزيز البسام " بأنه مساعدة التلميذ  عرفه  : التوجيه المدرسي تعريفأوال : 

مكانياته وان تكون عملية  على اختيار شعب التعليم األكثر تناسبا مع ميوله وا 
داته ، وتستند إلى تشخيص لقدراته واستعداتيار ذاتية نابعة من ذات التلميذاالخ

 7وميوله واتجاهاته والى تحليل للفرص التربوية المتاحة له".
مع االستقالل كانت مصالح التوجيه  في الجزائر: ثانيا: التوجيه المدرسي والمهني

المدرسي والمهني في الجزائر تعاني كغيرها من المصالح اإلدارية من مشاكل عديدة 
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ه لم يبقى من المستشارين سوى وفراغ لغياب اإلطارات النفسية المختصة، حيث أن
خمسة، بحيث لم يتمكنوا من إعادة النشاط لدى هذه المراكز، فغياب التوجيه المدرسي 
والمهني آنذاك يرجع إلى عدم وفرة اإلمكانيات المادية و  حتى إلى اإلمكانيات 

 8اإلجتماعية.
  ثالثا : أنواع التوجيه المدرسي والمهني

اعدة الفرد على اختيار برنامج للدراسة ، يالئم قدراته وهو مس . التوجيه التربوي:1
 9وميوله والظروف المحيطة به وخططه للمستقبل.

هو عملية انتقاء الدراسات والفروع الدراسية المقدمة للتالميذ  . التوجيه المدرسي:7
في عمر معين حيث يعطون أحسن الدراسات المالئمة لقدراتهم وميولهم ، ومن زاوية 

الوسائل الثقافية القادرة على تنمية كل تلميذ  اتخاذرمي التوجيه المدرسي إلى تربوية ي
 11في كل مرحلة من مراحل نموه. 

هو إعطاء التالميذ المعلومات التي تساعدهم على اختيار نوع . التوجيــه المهنـي: 3
 11التعليم الذي يناسبهم ويتم ذلك عند التخرج وأثناء الدراسة.

 لتوجيه المدرسي والمهني:رابعا : أهداف ا
 .حتى يتحقق النضج النفسي، أي يسهل النمو السوي  تحقيق الذات : – 1
 .الفرد في حل مشاكله ةساعدم للفرد:تحقيق الصحة النفسية  – 7
 تحسين العملية التعليمية: – 3
اإلسهام في المساعدة على تحصيل المعرفة وتشكيل الخلق السليم واثبات  -

 .الذات
يذ في مجال خبرات تعليمية مخططة مما يساعد الطالب على وضع التالم -

 اختيار مهنته في المستقبل وتكيفه بعد التخرج.
دعم أساليب التفكير والعمل التي تساعد كل فرد على النمو الكامل وبذلك  -

 تقيه من الوقوع في المشكالت الخطيرة.
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 تحقيق التوافق: – 4
دة مع النفس والرضا عنها : أي تحقيق السعاتحقيق التوافق الشخصي -

شباع الدوافع والحاجات الداخلية واألولية الفطرية  12.وا 
: وذلك عن طريق مساعدة التالميذ في اختيار نوع تحقيق التوافق التربوي  -

 13...الدراسة التي تتفق مع ميولهم ويحققون فيها أفضل تكيف
ستعداد : ويتضمن االختيار المناسب للمهنة واالتحقيق التوافق المهني -

 علميا وتدريجيا لها والدخول فيها واالنجاز والكفاءة والشعور بالرضا والنجاح .
: االلتزام بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير تحقيق التوافق االجتماعي -

 14.االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغير االجتماعي
 خامسا: أسس ومبادئ التوجيه المدرسي والمهني:

 سس السيكولوجية:األ -1
 مراعاة الفروق الفردية بين األشخاص من حيث قدراتهم وميوالتهم ... -
 عتبار عملية التوجيه عملية تعلم ليستفيد منها الفرد في رسم خريطة في الحياة .ا  -
 15تزويد الفرد بالمعلومات والخبرات الالزمة لمواجهة الظروف المختلفة.  -
والهدف من التوجيه بصورة عامة هو مساعدة الفرد على األسس الفلسفية :  – 7

تحقيق ذاته في مختلف المجاالت عن رغبة ومن دون إكراه أو رهبة أي يستحسن أن 
 تحترم حق الفرد في تحديد أهداف ووضع الخطط التي تحقق تلك األهداف.

 التربوية:األسس  – 3
ما يتالءم وينسجم مع تقوم بدور ملموس في تعديل المنهج ووضع برامج النشاط ب -

 تحقيق ما وضعت تلك العملية من أجله .
إعداد برامج العمل لمختصي التوجيه وزيادة التعاون بينهم وبين الطاقم اإلداري  -

 والتربوي إلنجاح عملية التوجيه.
استغالل عملية التوجيه في تطوير المناهج وطرق التدريس لتحقيق التكيف  -

 16الفردي والجماعي للمتعلمين. 
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 األسس االجتماعية: – 0
تعتبر المدرسة أكثر المجاالت االجتماعية أهمية من حيث قدرتها على تقديم  -

 المساعدة  للتلميذ او المراهق.        
 االهتمام بالتلميذ كعضو في المجتمع الذي يعيش فيه. -
 17مشاركة اآلباء وقادة المجتمع في عملية التوجيه التي تقدم للتالميذ.  -
لية التوجيه واالهتمام بها طوال السنة الدراسية وخصوصا في السنوات تعميم عم -

 18المفصلية والتي يترتب عن سوء التوجيه فيها الشكاوي والطعون.
 األسس العلمية والسلوكية: – 5
على الموجه أن يعمل باستمرار لمساعدة الفرد على تفهم نفسه والمجتمع  -

 الذي يعيش ويعمل فيه.
 رد على فهم ما يريده هو وما يريده المجتمع منه.العمل لمساعدة الف -
استخدام طرق عدة في حل المشكلة بحيث إذا فشلت طريقة ما يتم اللجوء إلى  -

شراكه في اختيار  طريقة أخرى دون التقيد بطريقة واحدة. واألخذ برأي المتعلم وا 
 الطريقة المناسبة لتوجيهه، كما يجب تبصيره بفرص النجاح والفشل المصاحبة

 19لخياراته.
 سادسا : األطراف المسئولة عن التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني:

  مدير المدرسة : – 1
يقود فريق التوجيه واإلرشاد وتوفير الوقت الكافي ألعضاء الفريق ليقوموا  -

 بأدوارهم اإلرشادية وتنسيق برنامج لتوجيه مع هيئة التدريس.
ربوية والمهنية وغيرها في المجتمع االتصال مع المؤسسات االجتماعية والت -

 ،بما يفيد برنامج التوجيه واإلرشاد.
اإلعداد واإلشراف على برامج التدريب أثناء الخدمة لكل العاملين في  -

 التوجيه.
 تقويم المناهج المدرسية وتدريب المعلمين على القيام بها على وجه أفضل. -
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  المختص النفسي : – 7
على حل لنفسية للتالميذ ومساعدتهم يشخص وحل وعالج المشكالت ا -

 مشكالتهم الشخصية واالجتماعية  والتربوية  والمهنية .
حالتهم إلى المراكز  - تقديم الخدمات المتخصصة لألطفال المعوقين وا 

 المتخصصة 
جراءاتها. -  توجيه انتباه هيئة التدريس إلى أهمية الصحة العقلية وأساليبها وا 

21 
 لمدرس : ا - 3
يسهر على تهيئة مناخ نفسي صحي في المدرسة يساعد الطالب على  -

 تحقيق أحسن نمو ممكن.
دراسة وفهم التالميذ كل على حدة وكجماعة واكتشاف حاالت سوء التوافق  -

 المبكرة.
إحالة التالميذ الذين يعانون من مشكالت تتصل بالتكيف أو تخطيط  -

 المستقبل إلى المختص.
 وتزويدهم بالخبرة الالزمة لحل مشكالتهم بأنفسهم . تدريب التالميذ -

 صعوبات التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  ثامنا:
النقص في المتخصصين فيه، وعدم توفير التسهيالت والوقت الالزم لتوفير  -

 خدمات التوجيه.
النقص في االختبارات النفسية المتوفرة في المدرسة عالوة على أن استخدام هذه  -
 الختبارات يحتاج إلى قدرة وبراعة حتى يمكن االستفادة من نتائجها.ا
التوجيه المدرسي يعجز عن توفير الخدمات المهنية التي يحتاج إليها التلميذ ذو  -

 المشكالت الحادة الناتجة عن سوء التكيف.
النقص في توفير الخطط المنظمة في التوجيه المدرسي، ولذلك البد من مساعدة  -

 21اإلداري في وضع الخطط الالزمة للتوجيه وتطبيقها. الجهاز
 ضعف التكوين في مجال التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني. -
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 الثالث : تحديد طبيعة التكوين فصلال
وتعديل وصقل كل  "الخيرات المنظمة التي تستخدم لنقل:: تعريف التكوينأوال 

لخاصة بالعمال في ا المعارف واالتجاهاتالمعلومات والمهارات  وبعض
 22المنظمة".

" التكوين في عملية التنظيم الجماعي له  وسائل و تقنيات و دعائم مخططة 
لمساعدة األجرة على تحسين معارفهم  وتصرفاتهم و مهارتهم وكذا قدراتهم العقلية 

التنظيم وكذا األهداف الشخصية او  أهدافوهو مهم في كل مرة من اجل بلوغ 
 23ف مع محيط والداء بشكل يناسب أعمالهم الحالية و المستقبلية ".االجتماعية للتكي

 : : التكوين و بعض المفاهيماثاني
وخير كالم عن التعلم والتكوين هو كالم هللا سبحانه وتعالى مصداقا  التعلم: -1

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان  «  »بسم هللا الرحمان الرحيم «:لقوله تعالى
سورة العلق « وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم من علق، اقرأ 

 .5 إلى 1االية
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل  « :كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 . »هللا له طريقا إلى الجنة
نجد البعض يدقق في استعمال هذا المصطلح الذي يعني في نفس   :اإلعداد - 7

ملية تستهدف إضافة معلومات ومعارف جديدة للفرد، ويبدأ اإلعداد حيث الوقت ع
 24."ينتهي التعليم، كما يبتدئ التكوين بعد إنتهاء اإلعداد بالنسبة للفرد

بالجوانب اإلدارية  والعملي يهتمنواعه التعريف النظري التدريب بجميع أ التدريب: -3
والمهنية للنشاط المطلوب أداؤه من قبل المتدرب يهدف إلى إحداث تغييرات وتنمية 

 25معارفه ومهارته واتجاهاته ليكون من أرباب المهن لتحقيق أقصى إنتاج ممكن.
نمية( إلى أن التدريب في بحثه )التدريب اإلداري للت« الشقاوي » وقد أشار الدكتور 

عملية مستمرة ويتعين على الموظف التعلم باستمرار لتطوير قدراته اإلدارية على 
 26مدى حياته العملية وبمعنى آخر فالحياة العملية هي عملية تعليم مستمر.

 :يجب أن يحقق تقييم التكوين ما يلي: تقييم فعالية التكوين: اثالث

https://hrdiscussion.com/search.php?query=_ftn2
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 .فعالية التدريبمعايير إحصائية لتقييم وضع  -1
 .التحقق من مدى نجاح التدريب في التطوير و التعديل -2
 .المساهمة في اكتشاف األداء المبدع لألفراد و تنميته -3
يفهم مما سبق أن و  .وضع نماذج تدريبية للتفكير الصحيح تجاه المشكالت -4

لفعلي و يتضمن التدريب وضع معايير لألداء الفعال في ضوء مقياس أداء المتدرب ا
 27.ما هو متوقع منه، مقارنة بالمعايير العالية األداء

  : في الدورات التكوينية تقييم المتكونين/ أ
 .يستخدمه المكون من أجل تحديد المعارف القبلية: تقييم تشخيصي -1
يساعد في الكشف عن سلبيات الدورة التكوينية و محاولة معالجتها : تقييم نهائي -2

 28 ت تكوينية أخرى.مستقبال في دورا
يقترح تصميم استمارة لتقييم المدرب : استمارة تقييم المدرب - 1:تقييم المكونين ب/

 .و يكلف المتدربين بملئها عقب أي نشاط تعليمي في الدورة
من الممكن إلدارة الدورة الحكم على المدرب من خالل : مدى التزام المدرب - 2

لمحددة و جديته في أداء واجباته، و تنفيذ مدى التزامه بالحضور في المواعيد ا
 .التكليفات التي يتطلبها نجاح الدورة مثل تقويم لمحاضرة مطبوعة مثال

من الممكن أن يشمل االستبيان الذي يطبق على : استبيان نهاية الدورة - 3
المتدربين في نهاية الدورة على قسم خاص عن المدربين تستطلع فيه آراءهم حول 

 .شكل عامالمدربين ب
 :من الممكن أن يأخذ عدة أشكال منها :تقييم البرنامج ج/
 .و يرى أن يشتمل على عناصر تغطي مختلف البرنامج: استبيان نهاية الدورة -1
 .يمكن أن يستكتب المدربون للوقوف على أرائهم في البرامج: تقارير المدربين -2
 .ا عقب كل دورة لتقويمهايعقد جهاز التدريب اجتماع: تقارير أجهزة التدريب -3
  التقارير الميدانية -4
  تقييم التالميذ -5
 29 المتابعة -6
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 : مشكالت التكوين المستمرارابع
 مشكالت تتعلق بالتخطيط  -1
 مشكالت تتعلق بالمحتوى و الوسائل المعينة -2
 مشكالت تتعلق بندرة الكفايات المطلوبة و األجهزة الفنية -3
 مشكالت تتعلق بالتمويل -4
 تتعلق بالتأهيل و الحوافز مشكالت -5
 مشكالت تتعلق باألنماط و االستحداث و التجريب -6
 مشكالت تتعلق بالتوثيق و المعلومات -7
 مشكالت تتعلق بالتقويم و المتابعة -8

من الضروري التمييز الواضح "  عبدالرحمن الشقاوي و في هذا الصدد يقول الدكتور 
إنجاح أهداف التنمية، وتتصف بين مجرد وجود برامج تدريبية وبين فاعليتها في 

البرامج التدريبية في كثير من البلدان بكثافة الجوانب النظرية وقليل من القيمة 
العلمية، فبعضها يختص فقط باإلبقاء على الوضع القائم، وغير موّجه ألغراض 
التغيير، والبعض اآلخر مقتبس من الدولة المتقدمة دون تكييفه لألوضاع المحلية، 

 31".بح غير مالئم ألغراض التنمية الوطنيةوبذلك يص
   خاتمة:

 ،تعد عملية التكوين في المؤسسات الحديثة أبرز مقومات التنمية البشرية المعتمدة
قع يشير إلى االهتمام المتزايد بالتكوين الرتباطه بمستوى أداء الفرد للوظيفة التي اوالو 

ة واضحة لتدخل إدارة الموارد يشغلها، فانخفاض أداء الفرد وكفاءته يعتبران عالم
البشرية التخاذ كافة اإلجراءات لمواجهة هذا االنخفاض في االداء، لرفع درجة أداء 

، ويعد مشكل تكوين الموارد البشرية من أهم اإلنتاجيةالفرد إلى مستوى الكفاية 
المشاكل التي تعاني منها المؤسسات التربوية سيما مهمة التوجيه واالرشاد المدرسي 

  .والمهني، باعتبار التكوين وسيلة فعالة في تحقيق أهداف المؤسسة
 :وفي األخير يمكننا وضع النتائج التالية
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ولكل عناصر وأهداف  ستشارينيجب أن يكون عملية التكوين شاملة لكل الم  -
 .البرنامج التكويني

كون إن استعمال أكثر من أسلوب في  التكوين يقضي على الروتين و يساعد المت -
  .في التركيز

يجب تكوين القائمين على عملية التكوين للتقليل من صعوبة هذه العملية والتغلب   -
 .واألخطاء المتعلقة بها على الهفوات

يجب أن تكون عملية التكوين عملية تعاونية بين مختلف األطراف المعنية   -
 بالتكوين ) المكون، المتكون ومسئول التكوين...( .

ن عملية مستمرة لتحسين وتطوير عملية التوجيه واإلرشاد يكو تيكون اليجب أن   -
 المدرسي والمهني.

حاالت الغياب وقلة التركيز واالنتباه من طرف  كالستدراتكثيف دورات التكوين  -
 ين.ستشار الم
 إجراء دورات خارج الوطن لالستفادة من التجارب األجنبية في المجال. -
في  أهميةواالتصال لما لها من  اإلعالمل تكنولوجيات دورات تكوينية حو  إجراء -

 عالم التربية و التعليم.
 المعتمدة: المراجعالهوامش و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدون  ،، دار النهضة العربيةالمرشد النفسي المدرسيمحمد ماهر وآخرون،  .1

 .42، ص 1987، قاهرةطبعة، ال
بدون طبعة،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الحديثةأصول التربية  ،تركي رابح .7

 .126، ص1989الجزائر ، 
مستشارين والمستشارين الرئيسيين في الذي يحدد مهام ال 827لقرار الوزاري رقم ا .3

 .13المادة ، ةالتوجيه المدرسي والمهني ونشاطاتهم في المؤسسات التعليمي
، دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع،  اإلعالم المدرسيمصطفى النمر دعمش،  .0

 .17، ص 2119األردن، ، ، عمان 1ط
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ع المشترك آداب، وزارة دليل التعرف على الجذ ،واالتصالمديرية التوجيه التقويم  .5
 .21، ص 1998، ، الجزائر المطبوعات المدرسيةن التربية الوطنية، ديوا

، أهمية الدافعية اإلنجاز في اإلرشاد التربوي المجلة التربويةبدر عمر،  .6
 .83، ص 1986،جامعة الكويت،18،عدد 13مجلد

، 1972هرة، القادار المعارف،  ،الشاملةالمدرسة الثانوية  عبد العزيز البسام، .2
 .144ص 

دار الفكر العربي  ،االبتدائيةالتربية اإلدارية للمدارس  ،محمد طيب علوي  .2
 .1982للنشر،الطبعة األولى، 

، دار معجم المصطلحات التربوية و النفسيةحسن شحاتة و زينب النجار،  .2
 .161، ص 2113 ،القاهرة ،1ط المصرية اللبنانية،
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