
 

 

 

 

 

ملتقى   2جامعة وهران - IGAMO- االجتماعية
 جامعات جزائرية ومشاركة أساتذة وباحثني من

ولقد  .قاعةالوقد توّزعت األوراق البحثية بني مداخالت علمية مت عرضها خالل جلسات امللتقى وملصقات تفصيلية عرضت ببهو 

  :ويف ختام امللتقى خُلصت جلنُة الّتوصيات إىل صياغة مجلة من التوصيات، نوردها فيما يلي

ضرورة االهتمام مبشكالت الشباب على خمتلف األصعدة يف اال الدراسي واالجتماعي واملهين حىت نأخذ بيدهم إىل مستقبل آمن خال من 

 أنهذه املراجعة  بإمكان ،بناء متثالت إجيابية حنو املستقبل والدراسة والعمل

ملساعدة التالميذ  Fiches Techniquesاملدرسي واملهين إلعداد بطاقات تقنية 

 ؛من قلق املستقبل

بإمكانيام احلقيقية وتعليمهم مهارات التخطيط هلذا املستقبل على أسس منطقية 

  ؛واالهتمام بالطلبة مبا يضمن احلد من قلق املستقبل

 والتشاؤم املستقبلي؛إقامة دورات تدريبية مستقبلية يف جمال اإلرشاد النفسي كوقاية من حدوث االضطرابات الناجتة عن اإلحساس باخلوف 

لفت املختصني إىل ضرورة إقامة عيادات لالستشارات النفسية داخل املؤسسات الرتبوية تم بكل مشاكل وانشغاالت املتعلمني وتعزز لديهم 

قرار النفسي وتنمية اإلحساس بالقدرة الشخصية العمل على مساعدة املتعلمني على بناء توجهات مستقبلية إجيابية تساهم يف حدوث االست

 .على إمكانية السيطرة على العقبات من أجل بناء اخلطط املستقبلية وحتقيقها على أسس واقعية سليمة
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ومشاركة أساتذة وباحثني منحضور شهد “ قلق المستقبل لدى المتعلمين، حقيقة أم وهم

وقد توّزعت األوراق البحثية بني مداخالت علمية مت عرضها خالل جلسات امللتقى وملصقات تفصيلية عرضت ببهو 
 .مست األحباث املشاركة بامللتقى خمتلف حماوره املسطرة

ويف ختام امللتقى خُلصت جلنُة الّتوصيات إىل صياغة مجلة من التوصيات، نوردها فيما يلي
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بناء متثالت إجيابية حنو املستقبل والدراسة والعمل على تعزيز وتدعيم بيداغوجية مرافقة املتعلمني من أجل مساعدم

املدرسي واملهين إلعداد بطاقات تقنية  واإلرشاديف التوجيه  واألخصائيني

 ؛ب على بناء مشاريعهم املستقبلية

من قلق املستقبل مساعدة الطالب على بناء مشروعهم املدرسي واملهين ملا له من أثر إجيايب يف التخفيف

بإمكانيام احلقيقية وتعليمهم مهارات التخطيط هلذا املستقبل على أسس منطقية  الذي جيب أن يرتبط توعية الطلبة فيما يتعلق مبستقبلهم

  ؛سليمة حىت ال يقع الشاب الطالب فريسة طموحاته غري الواقعية

واالهتمام بالطلبة مبا يضمن احلد من قلق املستقبلتفعيل دور املؤسسات االجتماعية من خالل الرعاية 

 بناء مقاييس وأدوات قلق املستقبل مقننة على البيئة احمللية؛

 بناء برامج إرشادية للتكفل باحلاالت املشخصة؛
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العمل على مساعدة املتعلمني على بناء توجهات مستقبلية إجيابية تساهم يف حدوث االست
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