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 ب

 شكر وتقدير
ٍ   بعد أٌ ٙ  بإتًبو هللا ي  ٔعظٛىتقدٚس  بد نٙ يٍ تٕجّٛ ببقبث انشكس ٔان ال ،ْرِ اندزاست عه

االستبذ اندكتٕز ببنركس  ٔأخص ،ٔتٕجٛٓبتٓى بًسبعدتٓى ،جبَبٙ إنٗ ٔقفٕا انرٍٚ إنٗ ،االيتُبٌ

 تٛسٛس عبد هللا 

 ٔقدو  ،جٓداً فٙ سبٛم إخساج بحثٙ ْرا إنٗ انُٕز ٔنى ٚأل   ،اندزاست ْرِ عهٗ أشسف انر٘

 ٔانتشجٛع انسدٚدة ٔاٜزاء ٔاإلزشبد اندعى نٙ

 االستبذ اندكتٕز عبد عسبف  ٔ ِ فدٖٔ حهبٛت إنٗ اندكتٕز ٔااليتُبٌشكس ٔأتقدو بٕافس ان

 ّٙ نتفضهًٓب بقبٕل يُبقشتٙ، ٔإنٗ كبفت أعضبء انٓٛئت انتدزٚسٛت فٙ قسى اإلزشبد انُفس

ّ٘ فٙ جبيعت انقدس  ،ٔانتسبٕ

 ْرِ ٔاإلزشبد إلتًبو انُصح نٙ ٔقدو سبْى يٍ كم بكم انشكس ٔانتقدٚس إنٗ  كًب أتقدو 

 انًقبو. ْرا فٙ نركسْى انراكسة  تسعفُٙ نىإنٗ انرٍٚ ٔ ،زاستاند
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 ملخصال

 
رشاد ميني في تحسيف عممية االختيار الميني لدل عينة إثر فاعمية برنامج رمعرفة  ىلإىدفت الدراسة 

مف كطالبة  ( طالبان 50لفت عينة الدراسة مف )أفي مدينة نابمس. كتاألساسي مف طمبة الصؼ العاشر 
كقد تـ  ،لبلختيار المينيالقياس القبمي عمى جات قؿ الدر رعمى كىـ الحاصميف  ،الصؼ العاشر

( 16) كفي كؿ مجمكعة بطريقة عشكائية بسيطة، ةط ابك تكزيعيـ عشكائيا عمى مجمكعتيف تجريبية 
اإلرشاد  طالبا كطالبة، كتـ اختبار تكاف  المجمكعتيف التجريبية كال ابطة قبؿ البد  بتنفيذ برنامج

التجريبي الذم خ ع فيو رفراد المجمكعة شبو كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج  الميني،
 .)دكف برنامج(راد المجمكعة ال ابطة رية معالجة التجريبية لبرنامج إرشاد ميني، كلـ يتمؽ رف

 
لمتكسطات استجابات  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تـ حسابرسئمة الدراسة ؽ مف قكلمتح

رفراد المجمكعتيف التجريبية كال ابطة، كاستعاف الباحث باختبارات "ت" لعينتيف مستقمتيف كعينتيف 
 مرتبطتيف لمتأكد مف رثر كفاعمية برنامج اإلرشاد الميني.

 
في تحسيف  α≤0.05حصائية عند مستكل الداللة إكجكد فركؽ ذات داللة الدراسة ت نتائج ظير كقد ر
كىذا يدؿ لصالح المجمكعة التجريبية التي تمقى رفرادىا برنامج اإلرشاد الميني،  االختيار الميني عممية

رشاد الميني ية كالمستمد مف نظريات اإلرشادم المستخدـ في الدراسة الحالعمى فعالية البرنامج اإل
 المختمفة.

 
في فاعمية  α≤0.05ل الداللة عند مستك كما رشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

م شر عمى فاعمية ىذا البرنامج لكبل الجنسيف عمى  ابرنامج اإلرشاد الميني تعزل لمتغير الجنس، كىذ
 حد سكا .

 
دراتو، ميكلو، مصادر قكتو، رف يعرؼ الفرد نفسو )استعداداتو، قالدراسة عمى رىمية ك ركرة  بينتكما 

بمتطمبات كشركط النجاح لكؿ لمطمبة في ىذه المرحمة العمرية  ، كعمى رىمية المعرفة المسبقةحدكده(
، إ افة إلى رىمية ا التي تتيحياميزاتيا كعيكبيا كالفرص كالمزايمف حيث مينة رك مجمكعة مف الميف، 

تمكيف كتعزيز قدرات الطمبة عمى االختيار الميني السميـ، الذم يعتمد عمى الكعي كالمكا مة رك 
 انات كالحقائؽ عمى ررض الكاقع.المطابقة بيف اإلمك

 



 

 د

خرج الباحث بمجمكعة مف التكصيات  ،لييا بيذه الدراسةإالتي تـ التكصؿ كفي  ك  ىذه النتائج 
 درجة الختبار مختمفة، صفية مراحؿ عمى الدراسة بيذه الخاص اإلرشادم البرنامج تطبيؽ  ركرة
 البرنامج اعتماد  ركرة .مختمفة اسيةدر  مراحؿ في الطمبة لدل الميني االختيار عممية في التحسف

 رجؿ مف المدرسي المرشد يقدميا التي التدريبية البرامج  مف الدراسة ىذه في المستخدـ اإلرشادم
 .الميني االختيار عممية تحسيف عمى الطمبة مساعدة
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Abstract 

 
This study tried to test the effectiveness of a vocational counseling program in improving 

vocational choosing among a sample of tenth grade students in the city of Nablus, the 

sample of this study consisted of (50) male and female students from those who received 

lower scores on vocational choosing scale, then they were randomly distributed to two 

groups; Experimental group, those who received the vocational counseling program and 

control group, those who did not receive any treatment. 

To answer the questions and hypothesis of this study, means and standard deviations were 

calculated for experimental and control groups, whereas, independent samples T-Test and 

paired samples T-Test were calculated too, to find the effectiveness of the vocational 

counseling program. 

Results of the study showed significant differences in vocational choosing between 

experimental and control groups in favor of experimental groups; this result indicates the 

effectiveness of the vocational counseling program, results also did not show significant 

differences in vocational choosing due to gender, vocational counseling program was 

appropriate for both males and females. 

The study also emphasized the importance and the necessity of knowing our selves such 

as: aptitudes, abilities, inclinations, sources of our strength and our borders, the importance 

of previous knowledge of requirements and conditions to success in each profession, in 

terms of advantages, disadvantages and opportunities of each profession. Additionally, the 

importance of encourage and reinforce students to choose vocations commensurate with 

their abilities and potentials.  

Based on the results, the researcher made some recommends for counselors, decision 

makers and institutions related to curriculums, which he hopes to be taken seriously.  
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ل صل األو ف  ال
_____________________________________________________ 

 مقدمة الدراسة وخمفيتيا

 
قدمة م  :ال

  
خصكصا في البمداف  ،التكجيو الميني المدرسي منذ ركاخر القرف العشريفاالختيار ك برز االىتماـ بلقد 

صبح ربحيث  ،صبحت الصناعة سمة ىذه البمدافرالصناعية التي تطكرت فييا الحركة الصناعية ك 
 مجمكعةب الميني رشادكاإل التكجية رخصائي دكر كيرتبط.لمتكجيو المينيكميًمحة ىناؾ حاجة  ركرية 

 الم سسات ت عيا يريمعا كفؽ التدريب كر رشاداإل برنامج يحددىا كالتي ،كالكفا ات المكاصفات مف
 .المينية كر التربكية

 
بدكر كبير في تحقيؽ رىداؼ ىذا التكجيو كرغرا و، كما يساعد  الميني التكجيو رخصائييسيـ 

 الفنية كالمساعدة التكجييية لخدماتا تقديـ خبلؿ مف ،طمكحاتو كبمكرة وىدافالطالب عمى تحقيؽ ر
 .( 2005،السفاسفة) المتخصصة كالمينية

 
التي يتخذىا الفرد في مرحمة نمائية مف  ىـ القراراتراختيار مينة المستقبؿ مف ك قرار اليعد اتخاذ ك 

 الحرية في اتخاذكرتيحت لو  ،فمتى تمكف الفرد مف االختيار الميني ،عمره تتسـ بالتغيرات كالتقمبات
عمى  تساعدالتي رشاد الميني عممية اإلكىنا تكمف رىمية فإنو يككف رقرب لمنجاح في اختياره.  ،القرار
عمى اتخاذ  كقدرتو ىدافورك  توكاستعدادا قدراتوالفرد لالمستقبمية مف خبلؿ فيـ ية مينالتكجيات المعرفة 
 تحقيؽ كفي العمؿ، كؽس تاحتياجا مع التعميمية المخرجات مبلئمة عمى يعمؿ ذلؾ كؿك ،القرار



 

6 

 تحقيؽ عمى مساعدتيـ كفي كقدراتيـ، الطمبة مكاىب تنمية كفي كاألسرة، المدرسة بيف اجتماعي اندماج
التي  مينيال رشادماإل برامج بعمؿ االىتماـ مف بد ال كاف المنطمؽ ىذا كمف .(2006 مطر،) الذات
 .السميـ الميني االختيار عمى الطمبة تساعد

 
 في عممية تساعدهالتي مساعدة الشخص بأف يتزكد بالمعمكمات المينية  إلىالميني  ييدؼ التكجيوك 

ف يعي الشخص رك  ،كمعرفة الصعكبات كالمشكبلت التي تكافقو في اتخاذ القرار ،االختيار كاتخاذ القرار
مكاناتو كقدراتو ذاتوحقيقة  يط كثر قدرة عمى التخطريصبح لكتطكير ميارتو  ،ف يقكـ بتنميتيارك  ،كا 
 االختيار عممية تفسر نظريات ظيرت فقد ،الميني التكجيو بمجاؿ االىتماـ لتزايد ان كنظر  ،لممستقبؿ
 .(2008 ،البمكشي) الميني

 
عداد ليا كاإل ،مينةتقديـ المعمكمات كالخبرة التي تتعمؽ باختيار ال"بأنو كيعرؼ التكجيو الميني 

كيؼ ك  ،ف يختار مينة لور"عممية مساعدة الفرد عمى بأنو ي ا ررؼ كيع ."كالتقدـ فييا ،كااللتحاؽ بيا
 كبالتالي فإف ركلكيات التكجيو الميني تتمثؿ في اإلىتماـ. "نفسو ليا كيمتحؽ بيا كيتقدـ فييا د  عً يي 

 .بما يكفؿ ليـ تكيفا مينيا مر يا ،ى اختيار كتقرير مستقبميـ كمينيـفراد عمبمساعدة األ
 .( 2008،الدرمكي)
 

كثر رف ينتج رالفرد بحيث يستطيع  ،فراد لعمؿ معيفف ؿ األرلى اختيار إار الميني االختيكييدؼ 
 ,.Jeans, et al) كزمبل هكقد عرَّؼ جينز . قؿ عر ة لسك  التكافؽريككف  كبالتاليجيد رقؿ، بذؿ ب

فؽ تنمك ك كىي  ،تسير في اتجاه كاحد ال رجعة فيوعممية نمائية " ( عممية االختيار الميني بأنيا1990
  ".مكاناتو كطمكحاتوإف تظير لدل الفرد نتيجة المكا مة بي ةفترات زمنية محدد

 
 حدكثيقكد إلى سك  االختيار الميني، كالذم يترتب عميو  الميني التكجيةمف جانب آخر، فإف سك  

 مع تتناسب ال بمينة عامؿ التحؽ ذافإ ،مراضاأل ببعص صابةكاإل ،الصحية الفرد بحالة ر رار
 .(2006، العريني) االستقرار كر مفباأل شعكره كعدـ ،بو ال رر لحاؽإ لىإ دمي   ذلؾ ففإ ،قدراتو

 
فقد ظيرت نظريات متخصصة تفسر كتك ح عممية  ،رشاد المينينظرا لبلىتماـ الكبير في مجاؿ اإلك 

نظرية كال ،(Superكنظرية سكبر ) ،(Holand) المينية ليكالند األنماطكمنيا نظرية  ،االختيار الميني
 ،(Williamson) كليامسكفكنظرية السمات كالعكامؿ ل ،(Ginzberg) النمائية النفسية لجينزبيرغ

 (. Krumbolts) لكركمبكلتز كاالتجاه االجتماعي ،(Roe) ف ركآكنظرية 
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يتـ خبلليا  ،عممية معقدة ذات مراحؿ متعددة ىكف اتخاذ القرار الميني رك االختيار الميني إحيث 
كاالختيار مف بيف  ،فكار حكلياركمحاكلة الحصكؿ عمى معمكمات كتكليد  ،ع ق ايا مينيةالتعامؿ م

التكيؼ الميني ك . (2005 ،الداىرم) ثـ تنفيذ القرار كمتابعتو ،عدة بدائؿ عمى رساس تقيـ كؿ فكرة
يتحقؽ بتحقؽ االنسجاـ بيف خصائص الفرد كميكلو مع المينة، كما رف الميكؿ تزكدنا بمعمكمات 

 .(2006 ،البلزمة الختيار مينة ما )المعشني واستعداداتك  وقدراتكتمكننا مف تقييـ  ،افية حكؿ الفردإ 

 
 االختيار عممية في الطمبة تكاجو التي التحديات إلى لمتعرؼ الدراسة ىذه تأتيكبنا  عمى ىذه كمو، 

بلؿ تنفيذ برنامج مف خ .نابمس مدينة في ناثلئل رشدل كالحجة لمذككر الكندم مدرستي في الميني
الطريقة  تدريبيـ عمىك  ،مكانياتيـ كقدراتيـف تجاكز ىذه الصعكبات كمعرفتيـ إلرشاد ميني يمكنيـ مإ

 السميـ. الميني الصحيحة لبلختيار 
 :مشكمة الدراسة

 
لى نقص المعرفة  كالكعي إكيرجع ذلؾ  ،بالنسبة لمطمبة ان كبير  ف عممية االختيار الميني تشكؿ تحديان إ

ذ القرار الختيار مينة كمف ىنا تظير بداية المشكمة الحقيقية في عممة اتخا ،ة سكؽ العمؿبحاج
 المستقبؿ.

 
كتكجد ىذه المشكمة في جميع  ،العمريمثؿ اختيار الفرد لمينتو مشكمة كبرل تكاجيو كىك في ك 

ة تتمثؿ كما يصاحب عممية االختيار مف صعكبات نفسي ،العربيةكخاصة في مجتمعاتنا  ،المجتمعات
كلذلؾ فميس غريبا  ،كعدـ التكافؽ الميني ،في الصراع كالقمؽ كالحيرة كعدـ ك كح الر ية رك الغمكض

كيشكؿ ذلؾ عبئا  ،خرلرك بيف دراسة ك رخرل ركىـ يترددكف بيف مينة ك  المراىقيف مف ف نشاىد كثيران ر
 .ي ان ركالدكلة  وىؿ كالفرد نفسألعمى ا

 
بات بحيث تسعى المجتمعات الحديثة لتحقيؽ رغ ،سبة تعد مشكمة اجتماعيةف اختيار الفرد لممينة المناإ

ك ر ،لنكبات مف القمؽ كالغ ب يتعر كاحتى ال  ؛ماكف التي تناسبيـشبابيا كطبلبيا كك عيـ في األ
 ك عؼ الشعكر بالكال  كاالنتما . فقداف الشعكر بالثقة بالنفس كر ،حباط كالبطالةالفشؿ كاإل

 
كزيادة الر ا كاالرتياح في  ،عمى زيادة الكسب كالدخؿ ىـتساعد ةختيار المناسبف عممية االإكما 
 يخالطيـ. ذيفصدقا  اللؾ نكعية األككذ ،وعمم
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كذلؾ بسبب  عؼ  ،كقمقيـ عمى مينة ابنيـ المستقبميخكفيـ المستمر ىؿ األ كثر ما يزعجرك 

، كاإلمكانات ف قدراتيـ كميكليـ كىكايتيـبي زىـيكعدـ تمي ،عمى االختيار الميني المناسب ليـ المراىقيف
 المتكفرة لدييـ.

 
معرفة كؿ شي  عف مساعدتيـ في عمى حسف االختيار الميني مف خبلؿ تيـ مساعداف  كيرل الباحث

 ـم طريقة اختبلطيالشخصية، ر يـكسمات ،كقدراتيـ كنقاط القكة كال عؼ لدييـ، كميكليـ ،نفسيـر
 .كامرلؤل ـييكتمق   ـبالناس كتعاكني

 
 فاعمية برنامج إرشاد ميني فيرثر : ما في دراسةكبنا  عمى ذلؾ، يمكف صياغة مشكمة الدراسة 

  تحسيف عممية االختيار الميني لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدينة نابمس؟
 :أسئمة الدراسة

 
 التسا الت اآلتية:تسعى ىذه الدراسة لئلجابة عف 

 
د المجمكعة التجريبية فرار الميني عمى القياس البعدم بيف راالختيا ةدرجفي ىؿ ىناؾ فركؽ  .1

كالمجمكعة ال ابطة  لتحسيف عممية االختيار الميني ان ميني ان رشاديان إفرادىا برنامجالتي تمقى ر
 ؟م برنامجالتي لـ يتمؽ رفرادىا ر

فراد دل ريف القياسيف القبمي كالبعدم لاالختيار الميني ما ب درجةفي ىؿ ىناؾ فركؽ  .2
 ؟لتحسيف عممية االختيار الميني رشاديان لتجريبية التي تمقى رفرادىا برنامجان إالمجمكعة ا

 االختيار الميني عمى القياس البعدم تعزل لمتغير الجنس؟ درجةىؿ تكجد فركؽ في  .3
 

 أىمية الدراسة:
 

 مف خبلؿ اآلتي:النظرية كالتطبيقية تستمد ىذه الدراسة رىميتيا 

  
 ميتيا النظرية ككنيا الدراسة الثانية في االرشاد الميني في فمسطيف.كتستمد اى .1
 رشاد الميني.عمى نظريات اإلميني جمعي مستند  رشادإبرنامج  تقديـ كبنا  .2
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طار مساعدة الطمبة عمى االختيار الميني إفي  ان ف البرنامج سيككف مفيدريتكقع الباحث  .3
 الصحيح.

كتككيف صكرة كاقعية كمك كعية كدقيقة عنيا كتقبميا  مساعدة الطمبة عمى التعرؼ عمى ذكاتيـ .4
 ا مف قدرات كميكؿ كاتجاىات كقيـ.بما فيي

مفة التي تتكفر في مكاف عمى التعرؼ عمى عالـ الميف كالبيئات المينية المختالطمبة  ةمساعد .5
 عيشيـ.

 يجابية عف عالـ الميف كالعمؿ.إـ مساعدة الطمبة عمى تنمية اتجاىات كقي .6
 لذم يستند عمى قدراتيـ كميكليـ.طمبة عمى اختيار التخصص المناسب كامساعدة ال .7

 
 :أىداف الدراسة

 
رشاد الميني في كفؽ نظريات اإلالميني الجمعي  مرشادلى معرفة رثر البرنامج اإلإتيدؼ الدراسة 

 :ىداؼ الدراسة ما يميركمف  ،المينيتحسيف مستكل االختيار 
 

رشاد الميني في تحسيف عممية االختيار ند لنظريات اإليستميني جمعي  رشادإبنا  برنامج  .1
 ساسية العميا.طمبة الصؼ العاشر في المرحمة األ الميني لدل

 ممية االختيار الميني لدل الطمبة.ف عيالميني في تحس مرشادالبرنامج اإل فاعمية ثرراختبار  .2
 ير الجنس.التعرؼ إلى الفركؽ في رثر ىذا البرنامج اإلرشادم الميني تبعان لمتغ .3

 
 :محددات الدراسة

 
 .2015-2014لعاـ الدراسي كؿ مف احدكد الزمانية: الفصؿ الدراسي األال

 بمس لقربيا مف مكاف عمؿ الباحث.تـ اختيار مدينة نا :الحدكد المكانية
 للمذككر كالحجة رشدالثانكية الكندم  تيبلب كطالبات الصؼ العاشر مف مدرسط :الحدكد البشرية

  ناث.لئلالثانكية 
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 تعريف المصطمحات:
 

 ،)حسب ىكالند( فيك نتيجة لمترتيب اليرمي ألنماط الشخصية الستة عند الفرد االختيار الميني:
كتعتمد سيكلة رك صعكبة اتخاذ القرار فيما  ،باإل افة إلى ال غكط االجتماعية كاالقتصادية األخرل

ح الترتيب رك التركيب اليرمي ألنماط يتعمؽ باختيار الفرد لمينة رك ألخرل عمى درجة رك ك ك 
رٌما إذا لـ يكف التركيب اليرمي منسجمان فإٌنو قد يصؿ إلى ما رسماه ىكالند بالحيرة رك  ،الشخصية عنده

 .عدـ القدرة عمى اتخاذ اتجاه معيف في ىذا المجاؿ
يف لعمؿ مف ىـ مف المتقدمأكفرفراد ك انتقا  رصمح األ ىك االختيار الميني( رف 2009كيرل مكسى )

ك ع الفرد كالذم يتمثؿ في  ،ليو التكجيو المينيإكيرمي إلى نفس اليدؼ الذم يرمي  ،عماؿاأل
  المناسب في العمؿ المناسب.

ك التجارية بانتقا  العامؿ المناسب رقياـ الم سسة الصناعية "بأنو كيعرؼ الرفاعي االختيار الميني 
نما تعني التكافؽ ا  ك  ،خبلقي مباشرةالصبلح األ يح ال تعنكصفة الصبل ،)الصالح( لمعمؿ المتكافر لدييا

 ،1964 ،)رفاعي "كالعمؿ كما يتطمبو مف قدرات كصفات شخصية ،وكميكل وكاستعدادات ودراتقبيف 
 (.326ص

يعرؼ اجرائيا: ىك قدرة افراد المجمكعة التجريببة عمى اختيار الميني المناسبة ليـ بعد التعرؼ عمى 
 يـ. قدراتيـ كامكانيات

برنامج منظـ كمخطط في  ك  رسس عممية "( بأنو: 1998عرفو حامد زىراف ) :رشاديالبرنامج اإل 
لتقديـ الخدمات اإلرشادية المباشرة كغير المباشرة، فرديا رك جماعيا، لجميع مف ت ميـ الم سسة رك 

كتحقيؽ التكافؽ  ،قؿالجماعة، ييدؼ لمساعدتيـ في تحقيؽ النمك السكم كالقياـ باالختيار الكاعي المتع
 (.73)ص ".النفسي داخؿ الجماعة كخارجيا

 عمى الفرد مساعدة إلى تيدؼ رنشطة عدة تت مف التي الخطة بأنو"( 1989) حسيف عزة كتعرفو
 إلى ىذا بشأنيا، البلزمة القرارات اتخاذ كعمى حميا عمى كتدريبو كبمشكبلتو الكاعي بسمككو االستبصار

 .(14ص) "كمياراتو قدراتو كتنمية الفرد اتطاق تكظيؼ نحك سعيو جانب
ديقية كلقا اف اسبكعيا في  90يعرؼ اجرائيا: ىك عبارة عشرة جمسات ارشادم جمعي كمدة الجمسة 

 المركز الفمسطيني لبلرشاد.
 

كىـ  ،في مدينة نابمسساسية العميا في المدارس الحككمية المرحمة األ بةكىـ طم طمبة الصف العاشر:
 ه الثانكية لئلناث.كالحجة رشد الثانكية لمذككر، الكندمتي مدرس بةطم
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 الفصل الثاني
_____________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 أواًل: اإلطار النظري
 نشأة اإلرشاد الميني:   1.2

 
التي تساعد الفرد عمى تحقيؽ تكيفو، ككاف  ال كاحدان مف الخدمات النفسيةإالميني ليس  اإلرشاد فَّ إ

رخصائي اإلرشاد الميني يعمؿ مع الفرد في كقت كانت المدراس فيو تيتـ بالتعميـ الجمعي ركثر مف 
رصبح فرانؾ  1908اىتماميا باألفراد كميكليـ كقدراتيـ كاستعداداتيـ كالفركؽ الفردية بينيـ. كفي سنة 

جيو الميني، كذلؾ عندما نشر تقريره الذم رعطى حركة رٌكؿ م سس لمتك  (Parsons)بارسكنس 
لىتباع رساليب معينة في التكجيو، ك اإلى و دعا كما رن التكجيو الميني رىمية اجتماعية، إدخالو إلى  ا 

المدارس العامة. كقد بدر بارسكنس ىذه الحركة في إنشا  ركؿ مكتب ميني تحت إدارتو في مدينة 
ك ع بارسكنس العكامؿ األساسية ك ر الميف المبلئمة ليـ. عمى تخي  بكسطف، يقكـ بمساعدة الشباف 

 الثبلثة في االختيار الحكيـ لممينة كىي:
 

 دراسة إمكانات الفرد كاستعداداتو كميكلو. .1
 دراسة الميف المختمفة كما تحتاجو مف متطمبات كاستعدادات. .2
بيف اإلمكانات كالميف ك ع الفرد المناسب في المينة المناسبة، رك ما يسٌمى بالمكا مة  .3

 (.3، ص 2000)مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، احة المت
 

كقد انتشرت فكرة التكجيو الميني بسرعة في الكاليات المتحدة بعد ذلؾ، كرٌدل ذلؾ إلى إنشا  الجمعية 
شتغميف القكمية لمتكجيو الميني في رمريكا، كالتي رخذت عمى عاتقيا تنظيـ التكجيو الميني كجميع الم

صدار مجمة خاصة اسميا مجمة التكجيو الميني القكمية. كرطمؽ عمييا مجمة الميف فيما بعد، ثـ  بو، كا 
نت ت عدة ىيئات ميتمة بالتكجيو كككَّ ان م، كذلؾ بعد رف جمة اإلرشاد كالتكجيوسٌميت فيما بعد م
 (.29ص  ،2011)حمكد،  معية التكجيو كاإلرشاد األمريكيةجمعية كاحدة ىي ج
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يا بدرت في الربع إال رن ىذا كقد ظيرت حركة التكجيو كاإلرشاد الميني متأخرة في الدكؿ العربية،
األخير مف القرف الما ي بالسير في الميدانيف العممي كالعممي، رم مف حيث إمكاف التحاؽ الطالب 

لي ال   التكظيؼ في اإلرشاد المدرسي كالميني  كمف حيث بد بدراسة ىذا الفرع في الجامعات،
 ،ات كما في الككيتيالخريجيف، حيث دخمت ىذه الخدمة إلى ميداف المدرسة رك العمؿ في الثمانين

)حمكد،  في سكريا 2000كفي عاـ  ،كالتسعينات كما في السعكدية كاإلمارات كقطر كالبحريف كالجزائر
2011.) 

بب لبلحتبلؿ االسرائيمي, في فمسطيف كيرجع الس متأخرة الميني كاإلرشاد التكجيو حركة ظيرت كقد
. 1994كلذلؾ بد  االىتماـ باالرشاد كاالختيار الميني بعد قدـك السمطة الكطنية الفمسطينة في عاـ 

 . 2002ككانت اكؿ الدراسات العممية في ىذا المجاؿ لمبارؾ في عاـ 
 

 مفيوم اإلرشاد الميني: 1.1.2
 

اسان في تراثنا العربي اإلسبلمي كخاصة في ببلد لمتكجيو كاإلرشاد الميني رس تجدر اإلشارة إلى رفَّ 
انت بعض الميف حكران عمى رىميا، ككاف كالشاـ كمصر، حيث كاف األبنا  يختاركف ميف آبائيـ، ك 

ا  مينيـ، كالخياط كالحداد كالنجار كالخباز كالحمكاني.. كقد تقيقر ىذا الك ع مالناس يمقبكف بأس
 ؿ مكجكدان عمى نطاؽ  يؽ.بسبب التطكرات المختمفة، كلكف ما زا

 
 ،اإلرشاد يت مف ثبلث كظائؼ عامة إلى رفَّ  (Coos & Kefauver)ككذلؾ يذىب ككس ككيفكفر 

كىي: إيصاؿ البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالدراسة كالعمؿ إلى التبلميذ كالطمبة، كجمع البيانات 
رشاد األفراد، كىذاف الم لفاف يذكر  اإلرشاد  :منيا ،اف عدة رنكاع لئلرشادكالمعمكمات الخاصة بيـ، كا 

 (. 1988 ،)رفاعي كالصحي ،كالترفييي ،كاالجتماعي ،كالميني ،التربكم
 

ؼ اإلرشاد بأٌنو مجمكع الخدمات التي تيدؼ إلى مساعدة الفرد عمى رف يفيـ نفسو كمشاكمو، عرَّ كما يي 
كرف يستغؿ إمكانيات بيئتو،  كرف يستغؿ إمكانياتو الذاتية مف قدرات كميارات كاستعدادات كميكؿ،

و في  م إلى تكتمكف بذلؾ مف حؿ مشاكمو حمكالن عممية ت ديقة ليا بحكمة كتعقؿ، فق  حى كيختار الطرؽ المي 
 مع نفسو كمع مجتمعو، فيبمغ رقصى ما يمكف رف يبمغو مف النمك كالتكامؿ في شخصيتو. )جبلؿ،

1992.) 
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بأٌنو عممية مساعدة الفرد عمى اختيار  (Super)سكبر  في ظؿ نظريةؼ زىراف اإلرشاد الميني كيعر  
عداد كاإل مينتو، بما يتبل ـ مع استعداداتو، كقدراتو، كميكلو، كمطامحو، كظركفو االجتماعية، كجنسو،

كالتأىيؿ ليا كالدخكؿ في العمؿ، كالتقدـ كالترقي فيو، كتحقيؽ رف ؿ مستكل ممكف مف التكافؽ الميني. 
 (.1986 ،)زىراف

 
د لتمكيف الفرد مف التكيؼ مع رىدافو كمينتو، كذلؾ بطريقة مفيدة جً اإلرشاد الميني كي  ذكر صالح رفَّ كي

كمبلئمة لو تستجيب لرغباتو كقدراتو، فاإلرشاد الميني يرٌكز عمى الفرد ككحدة كاممة ال مجزرة عند 
)صالح،  التي يسعى إليياىداؼ الفرد في اتجاه األالتطمع الختيار المينة المناسبة، كعند تطكير ىذا 

1985). 
 

لمعمؿ المناسب  (الشخص)ـ مف خبلليا إرشاد الفرد رشاد الميني ىك العممية التي يتاإل كيرل نعامة رفَّ 
لو، كذلؾ بعد الكقكؼ عمى قدراتو مف جية، كدراسة الميف المتكفرة في المجتمع مف جية رخرل. 

 (.1991، )نعامة
 

عداد نفسو لبللتحاؽ بيا، "و نَّ فو عبد اليادم كالعزة بأكيعر   عممية مساعدة الفرد عمى اختيار مينة لو كا 
ان يبمساعدة األفراد عمى اختيار كتقرير مستقبميـ كمينيـ، بما يكفؿ ليـ تكيفان مين كىك ييتـ كالتقدـ فييا،

 (.1999 ،)عبد اليادم كالعزة" مر يان 
 

كمده بمعطيات  ،بعد الكشؼ عف إمكاناتولقرار في اتخاذ اعممية مساعدة الفرد "و كيعرفو األحمد بأن
لشغؿ لتحديد المكاقع عف المينة رك الحرفة التي يقع عمييا االختيار. كىك عممية منطمقيا كاقع سكؽ ا

 (2000 ،)األحمد" الشاغرة فيو
 
د )ناشئان و: عممية مساعدة الفر بأنَّ  رجرائيا ئلرشاد الميني يمكننا تعريفولـ مف تعريفات مف خبلؿ ما تقدَّ ك 

كاف رك راشدان( في فيـ نفسو كقدراتو كميكلو، كتزكيده بالمعمكمات حكؿ الدراسات المينية رك حكؿ 
رقي فييا، مف رجؿ تمكينو مف اتخاذ تكال ،كاإلعداد ليا ،الميف المتكافرة في بيئتو، كشركط الدخكؿ فييا

مكاجية المشكبلت التي تعتر و في  قراره في اختيار الدراسة المينية رك المينة بنفسو، كمساعدتو في
م إلى تكيفو كتحقيؽ الر ا الميني كالشخصي، كبما يعكد عميو بما ي د رثنا  تأىيميو رك عممو،

 .ة كعمى مجتمعو بالفائدة كالمنفعةبالسعاد
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 اإلرشاد الميني:  2.1.2
 

في معظـ دكؿ العالـ  المتكفرة كالتربكيةك البرامج النفسية رىـ الخدمات رحد ررشاد الميني يعد اإل
 كمساعدتومثؿ ة كتنميتيا بما يسيـ في النمك األكميكل كقدراتولمساعدة الفرد عمى اكتشاؼ استعداداتو 

 (.21ص  ،2011 ،)حمكد عمى تحقيؽ ذاتو كطمكحاتو في دخكؿ المينة المناسبة لو كالترقي فييا
 

 ،خرلباقي الخدمات النفسية األك ،فردية كجماعية ،رشاد الميني  خدمة نفسية كتربكيةكيعتبر اإل
رشاد الميني لمطالب جو اإلك كيت ،فراد كالمجتمع سميما كناميا كقكيالى المحافظة عمى كياف األإكييدؼ 
قامة الظركؼ التي ت دم ا  ك  ،كشخصيتو الطالب يدؼ لممحافظة عمى ذاتكي ،لى الجماعةإجو ك كما يت

شاد التمميذ عمى ر فمثبل يساعد اإل ،لمينية بكجو عاـك ارفي الحياة المدرسية  وكتكيف كن جولى نمكه إ
كتكفير  ،ك المينة المبلئمة لو كالتغمب عمى الصعكبات التي يكاجييا في اثنائياراختيار الدراسة 

نو يساعد التبلميذ عمى اكتشاؼ قدراتيـ ركما  .ك ميني مناسبرلى تكيؼ دراسي إدم   ي تالشركط الت
 ،)حمكدمف تحقيؽ االختيار الميني المناسب ليذه القدرات كالميكؿ كميكليـ المينية حتى يتمكنكا 

2011.) 
 

 :الحاجة إلى االرشاد الميني 3.1.2
 

ككاف ذلؾ نتيجة لعدة تغيرات تناكلت  ،الميني منذ بداية ىذا القرف اإلرشاد إلىظيرت الحاجة 
 :تغيراتىـ ىذه الر إلىالباحث شير ي. كسكؼ كالعمؿ ،كالمدرسة ،سرةكاأل ،المجتمع

 
ؼ ف زيادة عدد سكاف العالـ خمَّ إلمتبلميذ: المدارس  استيعابثرىا في رفي سكاف العالـ ك  الزيادة: كالر

ثر سمبي رف لو ر إلى افة إ ،منيا النقص الغذائي كانخفاض مستكيات المعيشة ،الكثير مف المشاكؿ
عداد التبلميذ الممتحقيف ركزيادة  ،كثرة عددىا كانتشارىا إلىدل رمما  ،المدارس لمتبلميذ استيعابفي 
مر الذم نتج عنو مشكبلت مدرسية تتمثؿ في مشكبلت الفركؽ الفردية في الصؼ كالتكيؼ األ ،بيا

كمشاكؿ  ،كمشكمة التعرؼ عمى قدرات التبلميذ كاستعداداتيـ كميكليـ ،اسير الد كالتأخر ،المدرسي
المدرسة في حاؿ عدـ  مف ة كالمينية بعد التخرجة العمميعداد التبلميذ لمحياإكمشكبلت  ،سمككية مختمفة

قادر  لى كجكد حاجة لمرشد ميني كمدرسيإدت ىذه المشكبلت كميا كغيرىا ر .متابعة الدراسة العميا
 .ممارسة ةبييتدر ساليب فنية كخبرات رككفؽ  ،سس عممية سميمةرعمى التصدم ليا عمى 
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بلتيـ كصً فرادىا رالتغيرات تناكلت تككينيا ككظائؼ : كمف ىذه سرةعمى األ طررتثانيا: التغيرات التي 
ككاف رب  ،بنا  كزكجاتيـ كاالتباع كغيرىــ كاألب كاألسرة كبيرة تشمؿ األفكانت األ ،ببع يـ بع ا

 ،سرة كالكبار فيياككاف التكجيو يقع عمى عاتؽ رب األ ،احتياجاتياع ائيا يقدـ ليا ر بمساعدةسرة األ
تكاجدة في كما الحاؿ بالقيـ الم ،ف االختيار كاف محدكدا  يقاأل ؛كدةىداؼ التربية محدرككانت 
ىؿ عف المنزؿ كؿ يـك حيث ابتعد األ سرة كعبر الزماف تطكرت األ .كانت بسيطة ، فقدآنذاؾالمجتمع 

طفاؿ عمى المدرسة التي لقى عب  تربية األركىذا  ،الخارجية بأعماليـساعات طكيمة بسبب انشغاليـ 
نما في ميداف السمكؾ ا  ك  ،ال في ميداف الدراسة فحسب دىـارشا  ك طفاؿ ة عف تكجيو األصبحت مس كلر

 .االجتماعي كالشخصي بشكؿ عاـ
 

كثكرة  ،كمف التغيرات عمى المجتمع التطكر التكنكلكجي :عمى المجتمع طررتثالثا: التغيرات التي 
مناسبة كغير  رصبحت غيحيث ر ،ةكالنظـ التي تعيش فييا الجماع ،فرادبيف األ كالعبلقات ،المعمكمات

ساليب الحكـ رتغيرات تناكلت  إلىدل بالفعؿ رمما  ،قادرة عمى مكاكبة التطكرات السريعة في العالـ
تحتاج كؿ نفسية اعف ىذه التغيرات كميا مش أكقد نش .المعمكمات ؿدارة كالتجارة كالعمارة ككسائؿ نقكاإل
مرشد نفسي مدرسي كميني لمساعدة الناشئة عمى  مما عزز  ركرة كجكد ،اية كالرعايةنالع إلى

  .مكاجيتيا كالكقاية منيا
 

، كىذا  ،عمى العمؿ هثر رالتقدـ التكنكلكجي السريع ك  :رابعا ككاف ليذا العامؿ رثر كبير عمى شباب اليـك
 (.2011)حمكد،  نحك ميف المستقبؿ يـتكجياتانعكس عمى 

 
فالنظرة الفمسفية التي تبنتيا  ،كبيرا تطكراتربكم عبر التاري  تطكر الفكر ال :تطكر الفكر التربكم :خامسا

رتاحت الفرصة  ،التربية الحديثة مف حيث التركيز عمى التمميذ ركثر مف التركيز عمى المادة الدراسية
تيجة لتكافقو التحصيؿ لمتبلميذ، نرماـ نظريات عمـ النفس كرساليبو كي تسيـ بفاعمية في رفع مستكل 

النفسي كالميني مكانة ىامة في العممية التربكية  اإلرشادكبالتالي رصبح لبرامج  ،جتماعياالالنفسي ك 
 Ston) كقد ذكر شيرتزر كستكف ،مف رجؿ تنمية شخصية التمميذ بشكؿ متكامؿ مف مختمؼ الجكانب

and Shertzer, 1966 ) َّإلىالنفسي يدعك  اإلرشادالطمب المتزايد بإلحاح شديد عمى خدمة  رف 
ف لـ تمؽ ىذه الحاجة  ،جة لزيادة عدد العامميف في مينة اإلرشاد النفسيالحا فة خبلؿ العناية المكثَّ كا 

ف لـ ترتفع نسبة المرشديف النفسييف المدرسييف كالمينييف ،السنكات المتعددة القادمة ف لـ تفرز  ،كا  كا 
برامج الحككمة  فإفَّ  ،مينة اإلرشاد بي ال  المرشديف المدربيف لمكاجية حاجات الشباب كمشكبلتيـ

 .(1984 ،ستككف عاجزة عف القياـ بمس كلياتيا في ىذا الخصكص )عمر
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د دكرىا التربكم في بنا  المدرسة اليكـ رسئمة متعددة تيد تكاجو :مشكبلت المدرسة الحديثة :سادسا
عداده لمكاجية مشكبلت الحا ر كالمستقبؿ لتبلميذ بما حاجات ا تمبيالمدرسة ال  رفَّ  :كمنيا ،الجيؿ كا 

مكاناتيـكرن ،يمـز المناىج المدرسية ال تراعي ميكؿ  كرفَّ  ،يا تثقؿ كاىؿ التبلميذ بمطالب تفكؽ قدراتيـ كا 
عززت ىذه لذلؾ  ،كرف المدرسة ال تكاكب التطكر الميني السريع كتنكعو ،التبلميذ الدراسية كالمينية

 الخالدمجيتيا بشكؿ مناسب )المشكبلت مف رىمية كجكد مرشد ميني كمدرسي قادر عمى مكا
2011). 

 
مع نياية القرف الما ي كدخكؿ البشرية القرف الحادم  :االتصاالتدخكؿ عصر المعمكمات ك  :سابعا

فر ت ثكرة المعمكمات كاالتصاالت نفسيا بقكة عمى مجاالت الحياة االقتصادية  ،كالعشريف
 تغييرات حدكث مع الميني التكجيو تطكر درب كقد.ربكية جميعياتكاالجتماعية كالثقافية كاألسرية كال

 تطكر لكصؼ االجتماعية التحكالت نمكذج تطكير إلى ردل مما األمريكي المجتمع في رساسية جكىرية
 .(2007 ،ممحـ) ركردىا رساسية مراحؿ ست في تطكره عبر مر الذم الميني التكجيو مينة
 

 .لممينة الفرد كمبلئمة الفرد مستكل تخدما ازدادت كفييا ـ، 1919 -1980 مف: األكلى المرحمة
 

 الدراسة مرحمتي في التربكم التكجيو عمى االىتماـ تركز كفييا ـ، 1939 -1920 مف: الثانية المرحمة
 .كالثانكية االبتدائية

 
 كالجامعات الكميات إلى االىتماـ مركز انتقؿ المرحمة ىذه كفي ـ، 1959- 1940 مف: الثالثة المرحمة
 .ديفالمرش كتدريب

 
 معنى لو العمؿ - فكرة مع اإلرشاد ربط تـ المرحمة ىذه كفي ، 1979 -1960 مف: الرابعة المرحمة

 .الميني النمك تنظيـ ركلكيات مف لتكجيو ا كرصبح  الفرد حياة في
 

 إلى الصناعة حقبة مف االنتقاؿ فيو شكىد المرحمة ىذه كفي ، 1980- 1998 ـ: الخامسة المرحمة
 .خاصة مكاتب إلى التكجييي العمؿ كتطكير .المعمكمات حقبة

 جميع في الميني لتكجيوا كتعميـ التكنكلكجيا استخداـ تزايد كفييا ـ 1990 عاـ منذ: السادسة كالمرحمة
 .العمؿ إلى المدرسة عمى التركيز كرصبح الميني لمتكجيو الثقافات كتعددت. الدكؿ
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 ( رفَّ 1977رك ح مجاكر كالديب ) :المدرسي كالميني المرشد إلىدراسات ميدانية تقرر الحاجة  :ثامنا
االتجاه الحديث في المنيج المدرسي رف يككف مشتمبلن عمى نظاـ مف التكجيو كاإلرشاد النفسي لو 

كيتفؽ المربكف عمى رىمية كجكد اإلرشاد الميني  مف المنيج المدرسي كال سيما في  ،مختصكف
 .المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية

 
في البحث الميداني عف حاجات التكجيو النفسي لممراىقيف كالمراىقات في  (1984) عمر رشارك 

يـ في رشدَّ كثيران مف طبلب الثانكية كطالباتيا يطالبكف بكجكد مرشد في المدرسة ألنَّ  رفَّ  إلىالككيت 
مي ئص كتأىيؿ عملقدرتو عمى فيميـ كتقبميـ ركثر مف غيره لما يتصؼ بو مف خصا ،الحاجة إليو

كعمى الرغـ مف قمة عدد المرشديف الذيف يمارسكف عمميـ في  ،و مف كسب ثقتيـ بوكتدريب ميني يمكن
مف خدماتيـ رجمعكا عمى رىمية الدكر الذم  استفادكاإال رف التبلميذ الذيف  ،عدد مف المدارس التجريبية

طالبان  220التي بمغ عددىا )كما رشار باقي رفراد العينة  ،يقكمكف بو في مدارسيـ كحاجتيـ الشديدة لو
كالميني رسكة بالمدارس التجريبية التي يقكـ فييا المرشد حاجتيـ الماسة لممرشد المدرسي  إلىكطالبة( 

 .بدكره اإلرشادم
 

 :أىمية اإلرشاد الميني 4.1.2
 
ؿ كلكف في ك ،رك ألفراد  مف جماعة احدلفرد ك  ـى قدَّ اإلرشاد الميني خدمة نفسية يمكف رف تي  إفَّ 

كىذا ال يحتؿ مكانة بالنسبة لمفرد  ،مينتولاألحكاؿ فاإلرشاد الميني يرمي لمساعد الفرد الختياره 
نما يحت ،فحسب  ؿ كذلؾ مكانة عظيمة بالنسبة لحياة المجتمع كاإلنتاج القكمي كلمتجارة كالصناعة.كا 

 
التككيف  :األكلىبلث، ث مف جياتلمفرد يككف اإلرشاد ىامان بالنسبة  :أىمية اإلرشاد الميني لمفرد

 .فالمينة التي يمارسيا الفرد :رٌما الثالثة ،تكيؼ الفرد مع الشركط المحيطة بو :كالثانية ،الشخصي لمفرد
غنائيا لتكامؿ تفتحيا  شباعفاإلرشاد الميني ليس سكل تكفير الشركط المناسبة بغية إ الميكؿ كالقدرات كا 

كىذا العمؿ يتكامؿ مع اإلرشاد المدرسي كدكره في اكتشاؼ  .ىاري ثً  ٍ كتي  تسطيعيافي اتجاه المينة التي 
 (.2011)حمكد،  .كجييياكت الطمبةدرات كالميكؿ لدل الق
 

كخاصة الشركط  ،عني التكازف بيف الفرد كمحيطو الداخمي كالخارجيتك  ،رما الجية الثانية فيي التكيؼ
يا ني ىامة بالنسبة لمفرد مف حيث رنميعممية اإلرشاد ال كىنا نستطيع رف نرل رفَّ  ،عية منيااالجتما

إنو  جز  مف  ،الناحية الثالثة فيي العمؿ نفسو اكرم تيدؼ لممساعدة في تكفير شركط التكيؼ لمفرد.
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 يكميان منو اإلنساف  تاشعيو رساسي في الدخؿ الذم كألن ،و جز  مف النشاط اإلنسانيألن ،نسافاإل
 (.2011 ،)حمكد

 
عف رىميتو بالنسبة لمفرد.  ية العمؿ بالنسبة لمجماعة ال تقؿرىم إفَّ  :اعةأىمية اإلرشاد الميني لمجم

  عف طريؽ العمؿ المنظـ ألفرادىا.كالطمأنينة كالرفاه ال تتكافر كميا لمجماعة إالفاألمف  
 

ذلؾ ال يزعج األفراد  فإف ،فراد داخؿ الجماعة نتيجة نقص في اإلرشادفإذا حٌمت البطالة بعدد مف األ
 بؿ سيزعج ري ان الجماعة في رمنيا كطمأنينتيا.  ،كحدىـ

 
ألٌف التخطيط  ،تكزيع المكارد البشرية عمى المياديف المختمفةدكر في ئلرشاد ل ي اؼ إلى ذلؾ رفَّ 

بؿ يستيدؼ ري ان تكفير التكازف بالنسبة لحاجات  ،لتكزيع ىذه المكارد ال يستيدؼ اإلنتاج القكمي فقط
صادر اإلنتاج البلزمة كطنيان. كىنا تكمف رىمية اإلرشاد الميني بالنسبة المجتمع األساسية كتكفير م

 الذم إذا تمكف مف ردا  ميمتو انعكس ذلؾ إيجابيان عمى الجماعة كالفرد كاإلنتاج الكطني. ،لمجماعة
 

فكائد كثيرة مف تجني الم سسات الصناعية كالتجارية  :أىمية اإلرشاد الميني في الصناعة والتجارة
ر كصفو مرحمة مف مراحؿ التأىيؿ يكف  كاإلرشاد الميني ب ،العماؿ كالمكظفيف باألعماؿ الم ىميف لياقياـ 

 كيكفر عمييا بالتالي كثيران مف النفقات التي ،لمم سسات الصناعية كالتجارية اليد العاممة الماىرة
 (.2011 ،)حمكد عمميات التدريب تحتاجيا

 
يساعد اإلرشاد الميني في تكفير األمف كالطمأنينة  :وميأىمية اإلرشاد الميني في الدخل الق

بعاد المجتمع عف نتائج البطالة ،لمجماعة كما .كعف رخطار التكزيع غير المتكازف لممكارد البشرية ،كا 

( رف الربط بيف 2007كقد رشار حبيب ) ،المختمفة بالميف العمؿ كسكؽ التعميـ بيف الربط يساعد عمى
 الميف المختمفة ينتج عنو اآلتي: التعميـ كسكؽ العمؿ ب

 
 .التنمية خطط في لئلسياـ المجاالت شتى في العاممة األيدم إعداد .1
 .االقتصادية التنمية بخطط العمؿ كسكؽ التعميـ ربط .2
 .كميكليـ قدراتيـ كفؽ كالمتدربيف الطمبة تأىيؿ عمى العمؿ .3
 .كاالقتصادية جتماعيةاال التنمية حاجات لتمبي كالتدريب التعميـ كبرامج مناىج تكجيو .4
 .المينية العمميات ردا  يسيؿ بما كالعممية النظرية كالخبرات الميارات الفرد إكساب .5
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  :أىداف اإلرشاد الميني 5.1.2
 

 لئلرشاد الميني رىداؼ عديدة، يمكف إجماليا في اآلتي:
 
 ما إال ،خص آخرى شمإرشاد  ذاتو دكف االعتماد ع ىكيعني اكتساب الفرد القدرة عم :تكجيو الذات .1

كركثر قدرة عمى  ،كاف مساعدة فنية يطمبيا حتى يصبح ركثر إدراكان لحقيقية نفسو كلمعالـ المحيط بو
  (.45ص  ،2011 ،)حمكد كيتحمؿ مس كليتو ،ؿ يرت يوكالخركج بح ،األمكر كنقدىامكازنة 

يصؿ إلييا رم الكصكؿ إلى رقصى درجة مف درجات النمك يستطيع اإلنساف رف  :تحقيؽ الذات .2
الفرد لديو دافع رساسي يكجو سمككو  إفَّ  Rogersكيقكؿ كارؿ ركجرز  كفقان إلمكاناتو المختمفة.

الفرد لديو استعداد دائـ لتنمية فيـ ذاتو  كىك دافع تحقيؽ الذات. كنتيجة لكجكد ىذا الدافع فإفَّ 
مكاناتو ،كمعرفة كفيـ كتحميؿ نفسو كتقكيميا كتكجيو ذاتو. رم تقييـ نفسو  ،كفيـ استعداداتو كا 

ز اإلرشاد المتمركز حكؿ المسترشد رك حكؿ الذات عمى تحقيؽ الذات إلى رقصى درجة  كيرك  
 (.1986 ،)زىراف كليس بطريقة الكؿ رك ال شي  ،ممكنة

 
رم تناكؿ السمكؾ كالبيئة الطبيعية  ،رىداؼ اإلرشاد تحقيؽ التكيؼ مف رىـ إفَّ  :تحقيؽ التكيؼ .3

ا التكازف يت مف إشباع كىذ ،كبيئتو دتغيير كالتعديؿ حتى يحدث التكازف بيف الفر كاالجتماعية بال
 كمقابمة متطمبات البيئة. در حاجات الف

 
كىنا  اليدؼ العاـ كالشامؿ لئلرشاد ىك تحقيؽ الصحة النفسية لمفرد كالجماعة. إفَّ  :الصحة النفسية .4

الصحة النفسية كالتكيؼ  كذلؾ رفَّ  ،نحف نفصؿ بيف تحقيؽ التكيؼ كالصحة النفسية كؿ عمى حده
يا حالة إيجابية تكجد عند الفرد كتككف في فالصحة النفسية كما يعرفيا رفاعي بأنَّ  ،ليسا مترادفيف

فإف كانت الكظائؼ  ،مستكل قياـ كظائفو النفسية بميماتيا عمى شكؿ حسف في عدد مف المظاىر
كانت الصحة  ،ؿ  مف كحدة الشخصيةالنفسية تقكـ بميماتيا عمى شكؿ حسف كمتناسؽ كمتكام

ف لـ يكف األمر كذلؾ كاف مف البلـز البحث عف ركجو اال طراب فييا.  ،النفسية سميمة كحسنة كا 
 (.1988 ،)رفاعي

 
النجاح في ف ،ىناؾ عبلقة بيف الصحة النفسية لمفرد كبيف تكيفو مع مينتو كيتبف مف خبلؿ ما سبؽ

ابيان يشترط حيازة الشخص منذ البد  عمى مستكل مقبكؿ مف مينة ما كتكيؼ الفرد معيا تكيفان إيج
فاختبلؿ الصحة النفسية في مظير ما مف مظاىرىا إ افة لتأثيراتو السمبية عمى  ،الصحة النفسية

 اآلتي: يفترض التكيؼكبالتالي فإف ىذا  ،فإنو ال ي دم إلى تكيؼ مع المينة ،الفرد
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بحرية االختيار  الفرداالستسبلـ كالخ كع مع تمتع االقتناع بالمينة دكف  :الر ا عف المينة .1

 كتحمؿ مس كلية ىذا االختيار.
 نجاح الفرد في مينتو كتطكيرىا. :االلتزاـ بالمينة .2
 دليؿ ارتباط مناسب بيف الفرد كمك كع اىتمامو. :االىتماـ .3
 (.2009 ،)القرعاف لربح بمعقكلية كاإلخبلص في العمؿيقصد بذلؾ العطا  بصدؽ كا :اإلنتاج .4

 
المستكل المقبكؿ في ىذه الشركط األربعة يمكف لنا رف نحكـ عمى كصكلو إلى كعندما يصؿ الفرد إلى 

فَّ ك  ر بدكره عمى صحتو النفسية في مظاىرىا المتعددة.الذم ي ث  ك  ،درجة التكيؼ اإليجابي مع المينة  ا 
عمى تقكيـ كاإلرشاد المبنياف التكيؼ مع العمؿ كالنجاح فيو يتحققاف بشكؿ رف ؿ عندما يتكافر التكجيو 

 (.2009 ،)القرعاف القدرات تقكيمان دقيقان 
 

 :االختيار الميني 2.2
 

د فرانتاج كسعادة األىـ الخطكات في تنظيـ اإلرمكاناتو مف إليعتبر ك ع الفرد في العمؿ المناسب 
 وساس لتكيفريا لتي يمارسفالتكافؽ بيف الفرد كالمينة ا .نتاجيةكحسف سير العمؿ في الم سسات اإل

بعاد إساس في ركىك  ،ف ؿ مستكلر إلىكفا تو ليصؿ مردكده  ةساس في استثار ركبالتالي  ،كسعادتو
كانت ىذه المشكبلت ر ،مع العمؿ وف تحصؿ مف سك  تكيفرف الكثير مف المشكبلت التي يمكف الفرد ع

 .ارجي الذم يعيش فيوـ كانت في المجتمع الخر ،ـ كانت في بيتور ،في الم سسة التي يعمؿ فييا
 (.309، ص2011 ،)حمكد

 
جييا الكثيرة كعناصرىا ك رلة سيمة مف حيث أس مسف ك ع العامؿ في العمؿ المناسب لو ليركرغـ 
  .صعكبتيا تأتيكمف ىنا  ،ةالمتعدد

 
ك ر ،رف المينة ناجحة ل يختار الفرد مينة لمجرد رنو ررالف ساسية في اختيار المينة ركمف المبادئ األ

 العممية التخصصاتكمف المبلحظ رف الشباب يندفعكف كرا   .رشخاصا ناجحيف فييا رلنو ر ر
رك الجكانب  ف يككنكا جميعا معديف لمنجاح في الكميات العمميةرنما ال يمكف يب ،كالتكجيات األكاديمية

كال  ،المحاكةرد التقميد ك ف يدخؿ مينة لمجرك ر ،خريفف ينقاد كرا  اآلرفالفرد ال ينبغي  ،األكاديمية
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ف يرغب فييا الفرد رغبة ركلكف ينبغي  ،شيرة ىي الدافع الكحيد كرا  الدخكؿ فيياالف تككف رينبغي 
 .(1993صادقة )المشعاف 

 
 

 :ىمية المينة في حياة الفرد والمجتمعأ 1.2.2
 

الذم  كالمكاف ،كنشاطو المنظـ ،وكعيش وفيي مصدر رزق ،نساففي حياة اإل ىامان  تمعب المينة دكران 
كىي الميداف  ،كىي المكاف الذم يم ي فيو الفرد جز ا كبيرا مف حياتو ،وكاىبكم ور فيو عف كفائتعب  يي 

كىي التي ت عو  ،ف معيـ عبلقات صداقة شخصية تدكـ طكيبلكك  الذم يجتمع فيو الفرد مع الناس كيي 
نكعا خاصا مف السمكؾ يككف د المينة لدل صاحبيا كجً كما تي  .اقتصادية مرمكقة –في مكانة اجتماعية 

خبلؽ المعمـ كالطبيب رفإذا تحدثنا عف  ،خبلقيةف لدل صاحبيا نكعا مف القيـ األكك  كما تي  ،ظاىرا عميو
كؿ مف ى ال  رائدا تجعؿ خبلقية التي فإنما نتحدث عف مجمكعة القيـ األ ،كالقا ي كالميندس كالفبلح

 (.2011 ،)حمكد في حياتو
 

ما تككف مصدر سعادتو رك مصدر مف األحياف  كثيرفي المينة بالنسبة لمفرد رنيا كمما يزيد في رىمية 
مالو. كي اؼ آناسبيا مع قدراتو كميكلو ك كمف حيث ت ،إنيا ت ثر عميو بما تمنحو مف دخؿبؿ  ،شقائو
 ،تمبي في مجمكعيا حاجات المجتمع ،ف المينة تشكؿ كحدة مف مجمكعة ميف كثيرةرذلؾ  إلى

تدبير ش كف الفرد نتاج ال يستطيع ـ ش كف اإلظَّ نى فإف لـ تي  ،ف كاحدآكمستيمؾ في  فالمجتمع منتج
فإف لـ تتكفر  ،. كالمينة في المجتمع مركز تجمع القكل العاممة كمصدر إشغاؿ ليالديو االستيبلؾ

كاف ذلؾ مصدر خطر عمى رمف  ،تحممو معيا مف قيـ كدخؿ كما ،لؤلفراد ىذه المراكز كالمصادر
 كطمأنينتو. المجتمع

 
كنجد كذلؾ رف  ،ف يمارسياريد االىتماـ بالمينة التي ينتظر نساف شدليذه االسباب مجتمعة نجد اإل

ككذلؾ المجتمع نجده شديد االىتماـ بتنظيـ العمؿ  ،ىؿ قمقكف بشأف ميف ربنائيـ في المستقبؿاأل
 (.2011 ،)حمكد إليو كاالختيار لو اإلرشادك 
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  :ىميتووأ االختيار الميني 2.2.2
 

 ،االنتقا  الميني :منيا مثبل ،نفس المعنى لبلختيار الميني إلىبداية نجد عدة مصطمحات تشير 
كؿ كىك االختيار الميني ألكىنا نستخدـ االسـ ا .كالمماثمة بيف العامؿ كالعمؿ ،كاالصطفا  الميني

تيار الميني ىك عممية تيدؼ ف االخر "عبد اليادم كالعزةكيرل  .دراستو الذم نريد كعالمك مف  لقربو
ف ينتج رعمى  ،فراد متقدميف لشغؿ كظيفة معينةرمف بيف عدة  ،فراد مبلئمة لمعمؿكثر األراختيار  إلى

لة عف طريؽ كتقكـ باالختيار الميني جية مس ك  ."كثر ر ا عف عممور كيككف ،نتاجإحسف رفييا 
فيتقدـ مف يشا   ،ذلؾ بشركط معينةلشغؿ عدد شاغر مف الكظائؼ ك  ،فراددراسة عدد معيف مف األ
حدد يي  ،كعف طريؽ الدراسة كعقد االختبارات المختمفة كالمقاببلت الشخصية ،ممف تنطبؽ عمييـ الشركط

 ،سما  المقبكليف )عبد اليادم كالعزةكينتيي ذلؾ بإعبلف قائمة بأ ،ميف لمعمؿ المعيفنسب المتقدر
 .(29، ص1999

بانتقا  العامؿ المناسب  جاريةك الترأنو قياـ الم سسة الصناعية بكيعرؼ الرفاعي االختيار الميني 
الصبلح  يكصفة الصبلح ال تعن .(326، ص1964 ،)رفاعي( لمعمؿ المتكافر لدييا )الصالح

 وكالعمؿ كما يتطمب ،عدادات كميكؿو مف قدرات كاستديل نما تعني التكافؽ بيف ماا  ك  ،خبلقي مباشرةألا
 مف قدرات كصفات شخصية.

 
عيا الم سسة عمى معايير ت   مؿ كتصنيفيـ بنايز بيف المتقدميف لمعيكىذه العممية تتطمب التم

 .كالثانية تصنيفيـ ،ز بيف طالبي العمؿيكلى التمياأل :ف لمقياـ بيذه العمميةيكثمة طريقت ،صاحبة العمؿ
ئؾ الذيف ال تتكافر فييـ كلرعف  ،فراد الذيف يحققكف الشركط البلزمةاألكلى فتككف بعزؿ ما الطريقة األر

فا  كاستي ،ساس االختيار في ىذه الحالة ىك كجكد بعض الخصائص المعينةركيككف  ،ىذه الشركط
كتركز ىذه الطريقة عمى كجكد  .ف تتكافر في المتقدـ ليذا العمؿربعض الشركط الخاصة التي يجب 

 .عماؿ الم سسةرىـ في ف يسارف كؿ فرد يقع فكؽ ىذا الحد يمكف رحيث  ،حد ردنى مف الشركط
 .(2011 ،)حمكد

 
كيبتدئ مف  ،فراد مف حيث درجة الصبلحية لمعمؿ بشكؿ تنازلييا يتـ ترتيب األيفف :ما الطريقة الثانيةر
ذا كاف المطمكب إف ،دنىاأل إلىعمى  خذ العدد المطمكب تعيينيـ مف األثـ ي ،قميـر إلىكثرىـ صبلحية ر

 (.1999 ،ؿ )نعامةف عشرة فنختار العشرة االكائيتعي
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ف لعمؿ ىـ مف المتقدميأكفرفراد ك رصمح األانتقا  ييدؼ إلى  االختيار الميني( رف 2009كيرل مكسى )
ك ع الفرد كالذم يتمثؿ في  ،ليو التكجيو المينيإالذم يرمي نفس اليدؼ  إلىكيرمي  ،عماؿمف األ

  .المناسب في العمؿ المناسب
 

ف ينتج مقدار ربحيث يستطيع  ،فراد لعمؿ معيفحسف األراختيار  إلىري ان كييدؼ االختيار الميني 
يختمؼ ك  .قؿ عر ة لسك  التكافؽربحيث يككف  ،قؿ قدر ممكف مف الطاقةانتاج مع بذؿ معينا مف اإل

 إلىفبينما ييدؼ التكجيو الميني  .الميني مف حيث رىدافيما المباشرة االختيار الميني عف التكجيو
اختيار رحسف شخص لعمؿ  إلىييدؼ االختيار الميني  ،بلئـ شخصا معيناحسف عمؿ يرالكشؼ عف 

 الختيار الميني فيتناكؿ عمبلن ما ار .عماؿ ممكنة لوركعدة  ان كاحد فالتكجيو الميني يتناكؿ فردان  .معيف
 (.1993 ،)المشعاف فراد كثيركفرقدـ لو يت ان كاحد
 

 :والتكيف معيادور خصائص الشخصية في عممية االختيار الميني  3.2.2
 
كىي عممية تكيؼ في  ،ف مظاىر الصحة النفسية تنطمؽ مف عممية التفاعؿ بيف الفرد كمحيطوإ
نساف كبيف بيئتو تكازف بيف حاجات كميكؿ كقدرات اإلنكع مف ال إلىكتحاكؿ الكصكؿ  ،ساسيار

التكازف بيف  يجادإمف حيث  ،حد كبير إلىكينطبؽ ذلؾ عمى اختيار المينة  .االجتماعية كالطبيعية
 نو يكجد فركؽ فردية تعكدرال إبالرغـ مف التشابو بينيـ ك  ،نساف كمتطمبات المينةخصائص شخصية اإل

 .ك تعكد لمشخصية بشكؿ عاـر ،اعيةالقدرات العقمية كاالجتمكخرل رلعكامؿ ك رلمجنس ك رلمسف إما 
 (.2009 ،)القرعاف

 
 فالمررة ،ريحدث فييا تعديؿ كتغيرف التطكر قد ا  ك  ،ليست ثابتة ىذه الفركؽ لعمؿ ما فيي ةكعند مكا م

الخصائص التي رىـ كمف  .عماال كانت شبو مستحيمة كمحرمة عمييارمثبل رصبحت اليكـ تمارس 
 ما يمي:  ،في عممية االختيار الميني ان تعمب دكر 

 
 ،نتوثر في عممية تكيؼ الفرد مع مي  ع ا  الجسـ كافة ترف سبلمة إ :الخصائص الجسمية :كالر

 ،ككذلؾ شكؿ الجسـ كالطكؿ ليا عبلقة بالصحة النفسية لمفرد ،دم لسك  التكيؼ  مراض الجسمية تكاأل
 (.2009 ،)القرعاف في التكيؼ مع المينة ان كتعمب دكر 
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 (ولخفة الكزف مثؿ )رقص بالي ض الميف بحاجةعفب ،خرلر إلىفخصائص الجسـ تختمؼ مف مينة 
، (كالبعض يحتاج لممركنة )الخياطة، (المكانئت )العمؿ في كالبعض يتطمب قكة الجسـ كالع بل

 .كغيرىا الكثير
 

تعكد  وتكيؼ الفرد مع عممىناؾ حاالت كثيرة مف سك   :الخصائص االجتماعية لمشخصية :ثانيا
تكيؼ الشخص مع  إلىكىذا يعكد  ،كمف زمبلئو كمف نفسو كمف ر سائو ،مينتولمكاقؼ العامؿ مع 

  .البيئة المحيطة
 
كىي القدرة عمى التشبيؾ بيف عدد مف الميمات التي يقكـ بيا الفرد في ميداف  :الثا: القدرات العقميةث

كالقدرة  ،فكار كالتعبير عنا بكاسطة الكبلـ المنطكؽفيـ األالمتمثمة في كمنيا القدرة المفظية  ،معيف
كالقدرة عمى  ،رقاـعالجة األلعددية كىي القدرة عمى مكالقدرة ا ،الميكانيكية كىي القدرة عمى التذكر

 (.2009 ،)القرعاف م التحميؿرالتخيؿ 
كبع يا يتطمب منو مقدارا يفكؽ  ،مف الذكا  طمب حدان تعماؿ تف الكثير مف األإ :الذكا  :رابعا

 .ذكا  جيد إلىالمتكسط كالبعض يحتاج 
 

ك رية في المدرسة التنشئة االجتماع ف الميكؿ تتشكؿ لدل الفرد مف خبلؿ عمميةإ :خامسا: الميكؿ
حباط لو كعدـ االستفادة مف إؿ الفرد مع مينة ما يككف بمثابة ف عدـ اتفاؽ ميا  ك  ،ك المجتمعرالمنزؿ 

  .مكاناتو كقدراتوإ
 

ف كالذيف تخصصكا في مينة ما يشخاص المتعممختبلؼ بيف األىناؾ ا :سادسا: مستكل التعميـ كالثقافة
 (.2009 ،)القرعاف عف غيرىـ

 
  .في مينتو وفي المجتمع كالتي ت ثر عمى نجاح كىي مكقع الفرد :عبلقة االجتماعيةال :سابعا

 
 .ثر عمى تكيؼ الفرد مع مينتورسرة كالسعادة ليا فراد األرطبيعة العبلقة بيف ف :سرةكاقع األ :ثامنا
 

مجتمعة  ككؿ ىذه الدكافع .سريةرـ ر ،ـ فكريةر ،ـ اجتماعيةر ،ىؿ ىي اقتصادية :دكافع العمؿ :تاسعا
 (.2009)القرعاف تحقؽ  ذات الفرد كتسيـ في تكيفو الميني كاالجتماعي 
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 :المؤثرة في االختيار الميني العوامل 4.2.2


 يتأثر االختيار الميني بعكامؿ عديدة، لعؿ رىميا:
 
ي ف ىامان  ة العقمية العامة )الذكا ( عامبلن كتبقى القدر  ،القدرة العقمية العامة: كىي تعني الذكا  .1

كيختمؼ  ،فالقدرة العقمية ت ثر عمى جميع رنكاع السمكؾ ،االختيار الميني كالتربكم كالنجاح فيما بعد
في الر ا كتختمؼ الميف فيما تحتاجو مف نسبة ذكا . كلمذكا  دكر  ،األفراد في مستكياتيـ العقمية

العامميف فييا لدييـ  د الذيف يدخمكف كظيفة يككف معظـيبلحظ رف األفراك  ،عف المينة كالنجاح فييا
ذا كانكا رقؿ منيـ كجدكا  ،درجات رعمى مف ذكائيـ فإنيـ يجدكف رنفسيـ في جك تنافسي سمبي كا 

يني عمى معرفة القدرة العقمية لممسترشد كمعرفة عبلقة ـ غير مقنعيف. كيتكقؼ اإلرشاد الزمبل ى
 (.45، ص2009 ،)القرعاف الميف المختمفةالقدرة العقمية ب

 
كيتكقؼ نمك  ،دا  الفرد العقمي رك الحركي الناتج عف التدريبرالخاصة: تتمثؿ القدرة في لقدرات ا .2

القدرة كتطكرىا عمى ما لدل الفرد مف استعدادات مف جية كعمى البيئة الخارجية مف جية رخرل. 
(. كيختمؼ كؿ فرد عف اآلخر في ىذه القدرات 12كتظير لدل الفرد القدرات الخاصة بعد سف )

مف  كت كد الدراسات رف الميف تختمؼ كميان عف بع يا ،الكاحد الفردز ىذه القدرات عند كتتماي
 (.2009 ،)القرعاف ةحيث ما تتطمبو مف قدرات خاص

 
اتجاه انفعالي نحك " ،الميكؿ: ىي استجابة الفرد بالر ا رك النفكر نحك شي  معيف رك مينة معينة .3

قابمة كىي  ،الفرد )ركرلي( كتتأثر بنمك الشخصية كىي مكتسبة كتعمؿ عمى تسيير اتجاه "،شي  ما
إال رنيا  ،مميكؿ منذ بداية حياتولالرغـ مف رف الفرد يبدر اكتسابو لمتعديؿ كالتغيير كاالنطفا . كب

 (. 2009 ،)القرعاف (13ظير لديو بصكرة كا حة في سف )ت
 

شيا ... فاألشخاص الذيف مع األالتعامؿ ك  ،كىناؾ ميكؿ مختمفة مف العممية المغكية لمتعامؿ مع الناس
ف بأنماط مف التف يبلت تميزىـ عف األشخاص العامميف في ميف ك يعممكف في مينة معينة يتميز 

 رخرل.
 
رك عندما  ،( إلى رف الميكؿ خا عة لمتغير كمما تغير مفيكـ الذات لمشخصYordn) يشير يكردفك 

 كتكاد ال تثبت إال بعد مرحمة الن ج. ،المينية األنماطيكجد رم تغيير في المعمكمات المتعمقة ب
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 ،بر القيـ مشاعر رك اتجاىات رك استعدادات رك تيي  رك نشاط سمككي رك نياية سمكؾ ماتتعالقيـ:  .4
ت كاألشيا  التي رك تف يؿ رك تقكيـ لسمكؾ معيف. كالقيـ ىي عبلقات بيف اإلنساف كالمك كعا

 ،تنا كرىدافنا. بؿ إنيا دكافع ثابتة لمسمكؾفيػي جز  مف سمككنا كتعكس حاجا ،يرل رف ليا قيمة
كتعتبر لذلؾ رحد العكامؿ األساسية  ،ر نكع الدراسة كالعمؿ بصكرة خاصةفيػي ليا تأثير عمى اختيا

فبعض  ،في إعاقة تكيؼ الفرد إذا كاف ثمة اختبلؼ ما بيف قيـ الفرد كالقيـ التي يتطمبيا العمؿ
 ب عمييـ صفة القيـ العممية كىكذاكآخركف تغم ،عيةاألفراد يغمب عمييـ صفة القيـ االجتما

 .(2009 ،قرعافال)
 

ألف العمؿ يحقؽ إشباع  ؛الم ثرة عمى اختيار الفرد المينيالدافعية: تعتبر الدافعية رحد العكامؿ  .5
فالفرد يختار المينة التي تشبع  ،كما يعمؿ عمى تخفيض قمؽ الفرد ،حاجات كدكافع كنزعات الفرد

 ية.دكافعو األساس
 

و مف خصائص يبلئمكف بعض يتصفكف ببما السمات الشخصية: حيث نجد رف بعض الناس  .6
الطمبة الذيف ف ،خرلميزات شخصية مختمفة عف األكيبلحظ رف مينة ما تتطمب  ،غيرىا فالميف دك 

ف يغشكف في االمتحاف ركثر الذيك  ،التحصيؿ يككنكف ركثر انطكا يستخدمكف جميع قدراتيـ نحك 
كال  ،لطمبة الذيف يدرسكف الفف ال يميمكف إلى السيطرة كتككيف عبلقات مع اآلخريفاك  ،عصابية

نات المينية مع تقـك عمى رساس عبلقة البي  ك  .(د)نظرية ىكالن يحبكف تككيف العبلقات المباشرة
كرف  ،معمؿ ىك تعبير عف شخصيتول( رف اختيار الفرد Holand) كيذكر ىكالند ،الشخصية المينية

 الفنية.ك البيئة العممية ك ،في عمؿ معيف يتشارككف في نفس الخكاص الشخصية مثبلن  األع ا 
 (.2009 ،)القرعاف

 
تككف غير فقد  ،د غالبان افر ألالكاقعية: تشير الدراسات إلى اإلجابات المباشرة فيما يتعمؽ بميكؿ ا .7

لدييـ معمكمات  ألف معظميـ ليس ؛ثابتة كال كاقعية كغير صادقة في التعبير عف حقيقة الميكؿ
فيي مطمكبة مف قبؿ  ،كنتيجة لميالة االجتماعية لبعض الميف ،كافية عف األعماؿ كمتطمباتيا

 المجتمع كليا صكرة مثالية مبالغ فييا.
 

 ،فإف اختياره يصبح ركثر كاقعية ،كتشير الدراسات إلى رف الطفؿ في نمكه مف الطفكلة إلى المراىقة
 ي تنسجـ كقدراتو كميكلو كفرص العمؿ.بمعنى رنو يميؿ إلى الميف الت
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تحديد الرغبة: تتكقؼ رغبة المسترشد المينية المستقبمية عمى ما يرغب رف يصؿ إليو في  .8
محاكلة ، رك الحصكؿ عمى ركبر قدر ممكف مف الماؿاجتماعي مرمكؽ، رك  مركز :مثبلن  ،المستقبؿ
مف البيئة المحيطة سكا   الرغبة كيكتسب الفرد ىذه ،اآلخريف في التغمب عمى مشكبلتيـ مساعدة
 مف خبلؿ خبراتو الخاصة.، رك المجتمع، رك المدرسة، رك سرةكانت األ

 
ألف  ؛تتناسب تمامان مع مفيكميـ عف رنفسيـ ان مفيكـ الذات: إف األفراد يطكركف كيختاركف ردكار  .9

مع التكيؼ  إلنجاز العمؿ عبلقةكما رف  ،الذات ىي التي ستمعب الدكر )رم العمؿ رك المينة(
 الشخصي.

 
عف طريؽ النجاح كالفشؿ في  ،كيرتبط بيذا الحديث معرفة نكاحي القكة كال عؼ لدل المسترشد

إال رف  ،كتساعد المعمكمات التي يدركيا عف نفسو عمى تحديد المينة التي تناسبو ،مجاالت الحياة
ا رف النظرة الدكنية لقدراتو ت دم كم ،مبالغة الفرد في تقييـ نفسو ي دم إلى اختياره مينة تفكؽ قدراتو

 إلى اختيار مينة ال تناسبو.
 

مف التطبيع  االفركؽ الجنسية: ت ثر الفركؽ الجنسية فيما يتعمؽ بالذككرة كاألنكثة كما يصاحبي .10
االجتماعي كالتنشئة االجتماعية في اختيار المينة المناسبة بما يتناسب مع الجنس مف حيث 

إلى التعميـ االن ماـ عية ركثر مف الفركؽ الجسمية. فالفتيات يف مف النكاحي النفسية كاالجتما
 كالتمريض كالسكرتاريا كالعمؿ االجتماعي.

 
كالقكانيف  ،احي االقتصاديةك كالن ،كخركج المررة لمعمؿ ،الحياة ىكيبلحظ مع التغيرات التي طررت عم

جازات األمكمة. ،بحؽ المررة  جنس األنثكم نحك اختيار الميف.تكجيات ال ىرثرت عمكميا جكانب . .كا 
 

فالتعميـ الجامعي كالقدرة عميو رك التدرب لبعض الميف القدرة عمى تحصيؿ الثقافة الجامعية:  .11
فقد  ،معب دكران ىامان في التخطيط كالتكظيؼ كالقدرة عمى التحصيؿ الجامعي متعددة الجكانبي

الك ع ، رك األسرة كخمفيتياك ع ، رك الك ع االقتصادم، رك يدخؿ فييا المكقع الجغرافي
 المكاىب الشخصية. ، ركالتمييز العنصرم ، ركاالجتماعي

 
 المطفؿ يمكف رف يككف لي ةالتأثيرات البيئية )المجتمع كاألسرة كالثقافة(: إف المثيرات االجتماعي .12

راثو ركثر مف ميإليو جذابة بالنسبة  بالميف المتاحة لو رك التي تبدك رثر مباشر كميـ فيما يتعمؽ
كذلؾ الك ع االقتصادم ك  .ف بعض الميف كينبذ مف يدخؿ إليياالجسمي. فالمجتمع ال يستحس
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ميمكف كي ،فيرث األبنا  ميف آبائيـ ،كالميني لؤلسرة لو رثر في األىداؼ كالتطمعات المينية لمفرد
 (.2009 ،)القرعاف إلى المستكل الميني لمكالد

 
  :خطوات االختيار الميني 5.2.2

 
يتـ تحميؿ العمؿ عف طريؽ جمع المعمكمات كالحقائؽ الخاصة بطبيعة العمؿ ك  ،: تحميل العملأوالً 

  باستخداـ األساليب العممية مثؿ المبلحظة كالمقابمة.
 

 كيت مف تحميؿ المينة:
 
كالتي تت مف تحديد المكاصفات الجسمية كالعقمية كظركؼ العمؿ كعكامؿ  ،كصؼ طبيعة العمؿ .1

كاحتماالت الخطر كالظركؼ  ،كمستقبمو كعبلقتو بالتطكر العممي كالتكنكلكجي ،النجاح كالتقدـ فيو
 .ألجر كطرؽ صرفو كعدد ساعات العمؿثـ تحديد ا ،غير الصحية فيو

 
الك ع الكظيفي القائـ لمعمؿ: كيتمثؿ في كصؼ طبيعة السمكؾ اليكمي لمعامؿ عف طريؽ تعرؼ  .2

كظيفة كعبلقتيا بالتطكر الح ارم الصناعي كمدل تقدـ ىذه ال ،مس كلياتو ككاجباتو كحقكقو
 كتعرؼ الخامات كاآلالت المستخدمة في ىذا النكع.

 
 ا ة كاإل ،كالتي تتمثؿ في كصؼ مكاف العمؿ مف الداخؿ كالخارج ،العكامؿ الخارجية لبيئة العمؿ .3

 كالتيكية كال ك ا .
 

 :كيت مف ،ثانيًا: تقيم المسترشد
 

 ت عمى األمكر اآلتية:، كيشتمؿ تحميؿ الذاتحميؿ الذات
 

 .تحديد الرغبة .1
 .معرفة نكاحي القكة كال عؼ لدل المسترشد .2
 .تحديد الميكؿ .3
 .تحديد القدرة العقمية .4
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 .تحديد القدرات الخاصة .5
 .القيـ .6
 .تحديد سمات الشخصية .7
 .الدافعية .8
 (. 2009، )القرعاف المستكل االقتصادم كاالجتماعي .9

 
 :الميني في عممية االختياروالوالدين دور األسرة 

 
مف  لي الثالثة عشرةام حك ر_الفرد في طفكلتو كفي مطمع المراىقة  دكر في تحديد ف لبلسرة ك الكالديفر

ما  إلىكيرجع ذلؾ  .سف العشريففي م ر ،كاخر المراىقةركثر منو في ر وكف تف يمو مينة ربييك عمره_
 (.2009 ،)مكسىو العمر كالن ج سرة كمما تقدـ بد ميؿ المراىؽ لمتحرر مف رابط األنعرفو مف ازديا

 
ك المراىؽ لممينة التي يف ميا كالده فيتكقؼ عمى مركز الكالد كنفكذه رعاب كقبكؿ الطفؿ يما استر

ك يعزؼ ر ،فقد تجعؿ منو ىذه االعتبارات مثاال يحتذم بو الكلد .كعكاطؼ ركالده كطبيعة عبلقتو بيـ
 .ومتفكؽ عميل سعىك ير ،عنو
 

كالدىـ غالبا ما يككف اختيارا منحازا رف اختيار الكالديف ميف ( ر2009د مكسى )كفي ىذا السياؽ، رك
كقد يككف  ،صبلحية كلده ليا إلىالمركز االجتماعي لممينة ال  إلىبا  مف ينظر فمف اآل ،كغير دقيؽ

 .ليياإ يتجوال ر وك يفرض عميرذا بو يشير عمى ابنو إف ،ب كارىا مينتواأل
 

با  يصركف عمى عكرية المدفكنة التي تجعؿ بعض اآلي عف الدكافع البلشكقد كشؼ التحميؿ النفس
 ،ك استعدادىـ ليارلييا إتعميـ بالرغـ عدـ ميميـ ك نكع معيف مف الركالدىـ عمى مينة مف الميف إجبار ر

، كتشير دالئؿ التحميؿ النفسي ىذه إلى اف دكافع رنانية خالصة ال صمة ليا بصالح الكلد اذا بيإف
ا النكع مف كىذ ،عجز عف ذلؾ ولكنلنفسو يريد ىذه المينة ب كاف األاد األكبر يكمف في رف االعتق

 .ال  رر الكالد كالكلدإالتعكيض ال ينجـ عنو 
 
انا كحتى إف ك ،كالدىما كقدراتيـ الخاصةرحكؿ دكف حكميما الصحيح عمى ذكا  ف انحياز الكالديف يإ

عف عيكب  با  ذكا ن كثر اآلركقد يغض النظر  .ما دقيقةف تككف رحكارغير منحازيف فأحكاميما تبعد 
لتخمؼ ابنو في  ف يجد عذران رنو لمف اليسير ا  ك  .عيف المبلحظ العادم إلىكىي كا حة  ،كالدىـرفي 
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ف "رك ر ،"ف ابنو ال يقدر عمى تركيز انتباىو"رك ر ،"المدرس غير كؼ " :ف يقكؿأب الدراسة عف زمبل ه
  .ف السبب ىك قصكر في ذكا  ابنورال يخطر عمى ذىنو  ولكن "،يد البلـزلو ببذؿ الج تأذفصحتو ال 

 
ربنائيـ نحك  تكجيوفي تعداف يبقد  ،ك الشابرالمراىؽ  إلىقرب الناس رف الكالديف كىما رنرل  نامف ى

 (. 2009 ،)مكسىالسميـ كالمأمكف الميني  االختيار 
 

 :الميني اإلرشادنظريات  3.2
 

  :المقدمة

ة كالجسمية كالبيئية كالمعرفية كاالجتماعية يتفسير العكامؿ النفس إلىات التكجيو الميني تيدؼ نظري
كقد تحدثت ىذه  .ىا عمى الفرد عند اتخاذ قراراتو المينيةثر ركمعرفة  ،كاالقتصادية كغيرىا مف العكامؿ

 ،سريةاأل كطرؽ تنشئتو ،طفكلتوكخبرات  ،النظريات عف مفيكـ الفرد عف نفسو كعف سماتو الشخصية
 وتف يبلتكعف  ،كعف قيمو الشخصية ،كعف ميكلو كقدراتو المختمفة ،كصحتو الجسمية كالنفسية

 .ؼ العمؿ مف حيث خطكرتو رك عدمياكعف ظرك  ،كتحدثت ري ا عف مراحؿ نمكه العمرية ،المينية
 

 (:Holand) نظرية األنماط المينية لجون ىوالند 1.3.2
 
عدد غير قميؿ باإل افة إلى  ،اختيار اإلنساف لممينة يككف نتاج الكراثة نظرية ىكالند تفترض رفَّ  إفَّ 

بما في ذلؾ الزمبل  كالكالداف كالطبقة االجتماعية كالثقافية  ،مف عكامؿ البيئة كالثقافة كالقكل الشخصية
و يمكف تصنيؼ األشخاص عمى رساس مقدار تشابو سماتيـ كالبيئة الطبيعية. كيفترض ىكالند رنَّ 

و يمكف تصنيؼ البيئات التي يعيشكف فييا إلى عدة رصناؼ عمى كما رنَّ  ،صية إلى عدة رنماطالشخ
مع رنماط البيئة التي المزاكجة بيف رنماط الشخصية  كرفَّ  ،بيئات بع يا مع بعضرساس تشابو ىذه ال

ينة التي فالشخص يختار عادة الم ،م إلى االستقرار الميني كالتحصيؿ كاإلنجاز كاإلبداعتشبييا ي د
 بالسعادة كيحقؽ لو الر ا النفسي م إلى شعكرهمما ي د ،تتفؽ مع سماتو الشخصية كميكلو كقدراتو

 (.2011 ،)حمكد
 

 ،نماط مف الشخصية تقابميا في البيئة المينيةرف ىناؾ ستة ر إلىكلقد تكصؿ ىكالند نتيجة الدراسات 
يتميز بإحداىا بدرجة ركبر مف  نورال إ ،كمتمايزةنماط الستة بدرجات متفاكتة كؿ فرد يمتمؾ ىذه األ فَّ رك 
 (. 2011 ،العمميك )الخالدم  :تاليالكىي ك ،خرلاأل
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يعمؿ فيو ك  ،كيقابمو االتجاه الميني الميكانيكي رك اآللي: Realistic االتجاه الكاقعي .1

 .فك كالميكانيكيكاألعماؿ اليدكية  ،الشاحنات ككسائق ،ف كعماؿ الغاباتك المزارع
 

مثمة عمى الميف التي كمف األ ،مو رصحاب التكجو العقميكيمث: Intellectualه العقمي: االتجا .2
كمعممك التربية  ،كالمعممكف ،فك دكالمرش ،ميا ىذا االتجاه: االختصاصيكف االجتماعيكفيمث

 كالمرشدكف المينيكف. ،كالمعالجكف كالمرشدكف النفسيكف ،الخاصة
 

كمف األمثمة عمى الميف التي  ،الممتـزو االتجاه مقابكي: Conventionalاالتجاه التقميدم:   .3
 كالمكتبيكف. ،كرعماؿ السكرتاريا ،كالمحاسبكف كاإلحصائيكف ،ميا ىذه البيئة: مكظفك البنكؾتمث
 

 ،كالتجارةرصحاب ىذه الفئة في المجاؿ االقتصادم  ومثكيم :Enterprisingاالتجاه المغامر:  .4
مرشدكف الك  ،فنادؽال باكرصح ،لتالية: رجاؿ األعماؿكيختٌص رصحاب ىذا االتجاه بالميف ا

 ،نتخاباتالكمديرك ا ،كممثمك شركات التأميف ،مبيعاتالكمديرك  ،عقاراتالكتجار  ،صناعيكفال
 كغير ذلؾ مف األعماؿ المشابية.

 
كيميؿ رصحاب ىذا االتجاه لميف  ،كيقابمو رصحاب التكجو الفني :Artisticاالتجاه الفني:  .5

 كاألدبا . ،كميف الثقافة الفنية كالشعرا  ،كالرسامكف ،يقيكفمثؿ: المكس
 

رصحاب ىذه مثمة عمى مف األك  ،صحاب التكجيو االجتماعيركيمثمو  :االتجاه االجتماعي .6
 .(2014 ،)حمكد كالمعممكف ،فك كالمرشد ،االختصاصيكف االجتماعيكف :الميف

 
كيقرر  ،كلعالـ العمؿ ،ي عدـ معرفتو لنفسوفالفرد في اختياره لمينتو  جيياايك مثؿ الصعكبة التي تكت

 الدقة في اختيار الكظيفة ىي إلى حد بعيد دقة في معرفة الذات كفي معرفة الكظيفة. ىكالند عمى رفَّ 
 
كىذا يشير إلى  ركرة  ،الدائرية تناسب الثقكب الدائرية األكتاد رنا بالمقكلة بأفمفيكمان كيذا يذك إفَّ 

. لذلؾ الشخصية لمفرد مع متطمبات البيئة المينية عند االختيار الميني قدراتملكجكد انسجاـ رك تطابؽ 
مف السيؿ نسبيان تقييـ الدرجة التي يتكافؽ رك يتطابؽ فييا الفرد مع المتطمبات المينية بمقارنة عبلماتو 

ي ياس السمات الشخصية المطمكبة لكؿ مجاؿ مينعمى قائمة التف يبلت المينية مع عبلماتو عمى مق
 (.2011 ،)حمكد رئيسي
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كالذم يقصد بو المستكل رك المدل الذم يسعى الفرد  ،اه بمستكل اليـرسمركيشير ىكالند إلى ما 
ا معرفة رم ،كىذا المستكل ىك محصمة تقدير الذات كالذكا  ،لمكصكؿ إليو  مف اتجاه ميني معيف

ىكالند رثر الكالديف كاألسرة عمى النمط ىذا كال ينكر  ،الذات فتشير إلى القيمة التي يعطييا الفرد لنفسو
 ،)حمكد الشخصي لمفرد الذم ي ٌثر بالتالي عمى اختيار االتجاه الميني الذم يتناسب مع ىذا النمط.

2011.) 
 
باإل افة إلى  ،ا االختيار الميني فيك نتيجة لمترتيب اليرمي ألنماط الشخصية الستة عند الفردمر

كتعتمد سيكلة رك صعكبة اتخاذ القرار فيما يتعمؽ باختيار  ،األخرل ال غكط االجتماعية كاالقتصادية
رٌما  ،الفرد لمينة رك ألخرل عمى درجة رك ك كح الترتيب رك التركيب اليرمي ألنماط الشخصية عنده

ان فإٌنو قد يصؿ إلى ما رسماه ىكالند بالحيرة رك عدـ القدرة عمى إذا لـ يكف التركيب اليرمي منسجم
 ه معيف في ىذا المجاؿ.اتخاذ اتجا

 
 (Super) :سوبر نظرية 2.3.2

 
 إلىفراد يميمكف حيث ررل سكبر رف األ ،( بنظرية الذات لركجرز1994-1911تأثر دكنالد سكبر )

ؼ سكبر كبذلؾ عرَّ  ،اختيار الميف التي يستطيعكف مف خبلليا تحقيؽ ذاتيـ كالتعبير عف رنفسيـ
في عمـ  هة لذاتو متكاممة كمتبلئمة مع دكر نما  كتقبؿ صكر إعمى مساعدة الفرد بأنو " االختيار الميني

حقيقة كاقعية  إلىف يحكليا رك  ،ف يختبر ىذه الصكرة في العالـ الكاقعيرعمى  توككذلؾ مساعد ،العمؿ
 . (2011 ،العمميك  )الخالدم "ساعدةمبحيث تكفؿ لو ال

 
نشا  ترتيب ىيكمي كزمبلئو إل (Ginzberg) جينزبيرغل( ظاىرة المراحؿ Superسكبر ) كقد استخدـ
  :الحياة بكامميا كىي عمى النحك التالي ةيجسد دكر 

 
مفيكـ الذات عند الفرد ينمك  سنة(: تتميز ىذه المرحمة بأفَّ 14 -0مرحمة النمك: )الفترة العمرية  .1

كفي ىذه المرحمة تمعب المراحؿ  ،مف خبلؿ التعرؼ عمى األشخاص الميميف في العائمة كالمدرسة
 الفرعية مثؿ الخياالت كالميكؿ كالقدرات دكران ميمان. 

 
ز ىذه المرحمة بمحاكلة الناشئ اختبار ذاتو في ي(: كتتم24-15مرحمة االستكشاؼ )الفترة العمرية  .2

 ذات الكقت يحاكؿ رف يستكشؼ اإلمكانات المينية في البيئة. كفي ،األسرة كالمدرسة كركقات الفراغ
 (.195، ص 2011 ،)حمكد
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سنة(: كفي ىذه المرحمة يحصؿ الفرد عمى عمؿ مناسب  40-25حمة التأسيس )الفترة العمرية مر  .3

ـ  تكيمكف رف يككف ىناؾ بعض ال ،كيبذؿ جيدان لمحصكؿ عمى مكاف دائـ فيو  غير في العمؿ. كيت
 خبلؿ ىذه  المرحمة اكتساب الميارات األساسية كتحسيف كاقع الفرد الميني. 

 
(: كىنا يحاكؿ الفرد المحافظة عمى ما حققو 64-45)الفترة العمرية  الصيانة ك ر مرحمة االستمرار .4

ز حقؽ مكانو في العمؿ. كتتميَّ  الفرد كيميؿ نحك عدـ تغيير المينة ألفَّ  ،رك ما اكتسبو مف المينة
 ىذه المرحمة بعممية تكيؼ مستمرة لتحسيف مركز العمؿ كرك اعو.

 
سنة فما فكؽ(: كفي ىذه المرحمة ت عؼ القدرات العقمية  65مرحمة االنحدار )الفترة العمرية  .5

 ،)حمكد شاط كتنتيي ىذه المرحمة بالتقاعدكبالنياية يتكقؼ الن ،ير نشاطات العمؿغتكت ،كالجسمية
 (.198، ص 2011

سٌماىا  ،رٌنيا تمر بخمس مراحؿ( Super)رٌما عممية النمك كاالختيار الميني بحد ذاتي فقد ررل سكبر 
 كىذه المراحؿ ىي:  ،نمك المنيكاجبات ال

 
كفي ىذه المرحمة يقـك  ،سنة17-14مف عمر  : كتمتدCrystallization Stageمرحمة التبمكر  .1

فييا تحديد رىدافو  كيتـ ،كما يطكر مفيـك الذات الميني ،الفرد بتككيف رفكار عف العمؿ المناسب
 طيط لمينتو المف مة.التخ كما يتـ ،المينية مف خبلؿ الكعي بقدراتو كميكلو كقيمو

 
كينتقؿ فييا الفرد  ،سنة 21-18مف  : كتمتدSpecification Stageمرحمة التحديد كالتخصيص  .2

مف الخيار الميني العاـ الم قت كغير المحدد إلى الخيار الميني الخاص المحدد. كيتخذ الخطكات 
 .(2011 ،)حمكد لتنفيذ كتحقيؽ ىذا القرارال ركرية 

 
االنتيا  مف  كفييا يتـ ،سنة 24-22مف عمر  : كتمتدImplementation Stageمرحمة التنفيذ  .3

 التعميـ كالتدريب البلزميف لممينة كالدخكؿ في مجاؿ العمؿ الميني كتنفيذ القرارات المينية المتخذة.
 

كمف خصائص ىذه  ،سنة 30-25مف عمر  : كتمتدStabilizationمرحمة الثبات كاالستقرار  .4
كفي ىذه  ،كاستعماؿ الفرد لمكاىبو إلثبات صحة كمبلئمة القرار الميني ،العمؿ المرحمة الثبات في

 ر الفرد في مستكاه الميني دكف تغير المينة.المرحمة قد يغي
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كفييا يتكٌطد الفرد  ،سنة فما فكؽ 30مف  : كتمتدConsolidationكف رك االستحكاـ ممرحمة الت .5
 كيشعر الفرد في ىذه ،قدمو فيوتكتسبيا نتيجة في مينتو مف خبلؿ إتقاف ميارات العمؿ التي ي

 .(2011 ،)حمكد المرحمة باألمف كالراحة النفسية
 

فراد حسب ن جيـ مع األ استخداموم الذم يجب اإلرشادسمكب ف األبي (Super) ح سكبركما ك َّ 
ىمية رمى كذلؾ ركز عك  ،كركز عمى مفيكـ الذكا  كىك ميـ لمتنب  بالنجاح في البرامج المينية ،الميني

 .(2011 ،العمميك )الخالدم  شعكر الفرد بالسعادة كالر ى
 

 (Ann Roe)نظرية الحاجات لـ آن رو:  3.3.2
 

اعتمدت ىذه النظرية عمى دراسة الفركؽ الشخصية بيف الناس كعبلقتيا بما يختاركف مف ميف 
سرية التي يتعر كف ألنما يعتمد عمى التنشئة اا  ليس ليـ دخؿ فيما يختاركنو ك  ألنو ،ككظائؼ مختمفة

ما ر ،فرادىا سيختاركف مينا خدمية بسيطة كميف العمالةرف إف ،ك القسكةرذا كانت تتسـ بالتساىؿ إف ،ليا
 ،اختيار ميف عممية كتطبيقية إلىدم بيـ   ست نياإف بنائيـأل المتكازنةىؿ الذيف يقكمكف بالرعاية األ

كاحتياجاتو  ودراؾ الفرد الستعداداتو كقيمإىمية ر كد عمى  مع نظرية السمات كالعكامؿ التي تكتتشابو 
 .(2010 ،التكافؽ المطمكب بيف الذات كمينتو )مفرج إليجادكعبلقتيا بمتطمبات كاحتياجات المينة 

 
سرية كالخبرات المبكرة األك ساليب التنشئة االجتماعية رف ىناؾ عبلقة بيف ىذه النظرية عمى ركد   ت
كبيف االتجاىات كالقدرات كاالىتمامات كخصائص الشخصية مف  ،شباع حاجات الطفؿ مف جيةا  ك 

كىذا ي ثر عمى اختيار الفرد لمينة المستقبؿ كعمى ر يتو لممينة التي تحقؽ لو الر ى  ،جية رخرل
 .(2008 ،اليكارمك سعد ر) كاالشباع

 
و في استخدام( Gardner Murphy) نر ميرفيدجار ػ( في نظريتيا بAnn Rou ،ت )آف ركلقد تأثر 
 ،طفاؿ نحك العمؿؽ تسير كتتدفؽ مف خبلليا طاقة األىؿ كطريالطاقة النفسية التي يقكـ بيا األلتقنية 

في الحاجات كالعكامؿ الكراثية التي تحدث عنيا فركيد ( Maslow)ت بنظرية ماسمك كما تأثر 
(Freud ،)خر في آ كران سرية لمطفؿ درف لمتنشئة األ كررت ،كالكبت كالبلشعكر في نظريتو التحميمية

 التنشئة رساليب (Ann Rou) رك آف كقد ك ح .(32 ، ص2005 ،ةنعممية اختياره لمينتو )فبل
 ساليب: ألكمف ىذه ا ،الميني باختياره كعبلقتيا الطفؿ ليا يتعرض التي األسرية

 وىو األسموب الدافئ البارد :األسموب األول
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كحاجات األمف كالمحبة  اسع لمحاجات الفيزيكلكجيةم إلى إشباع ك التركيز العاطفي عمى الطفؿ ي د إفَّ 
 كيقع تحت ىذا األسمكب فئتاف ىما: ،كاالعتراؼ

 
ثارة كالنمك لمقدرات الخاصة. إلىالحماية الزائدة كالتي ت دم  .1  إشباع الحاجات األكلية كا 
األكلى  إلشباع حاجات المحبة كاالعتراؼ بالدرجةم التكقعات الزائدة لؤلىؿ ت دَّ  كبالمقابؿ فإفَّ  .2

ؿ في الطمب الزائد مف الطفؿ لمقياـ إلنجازم. كىذا النمط البارد يتمثمف رجؿ تشجيع السمكؾ ا
 (. 2010مفرج، ) كجو إلى األدا  األكاديمي العاليكالت ،بميمات عالية

 
 وىو أسموب التنشئة البارد :األسموب الثاني

 
كيقع  ،اع  ئيؿ كغير كاؼو لحاجات الطفؿم إلى إشبي د  كىذا  ،كفيو يككف سمكؾ التربية تجنب الطفؿ

  مف ىذا األسمكب فئتاف ىما:
 

بينما  ،الرفض العاطفي: كفيو يتـ مراعاة إشباع الحاجات الفيزيكلكجية كحاجات األمف لمطفؿ .1
 ،فاألب الرافض يمتاز بالعدكانية كالفتكر ،يحـر الطفؿ مف المحبة كاالعتراؼ مف قبؿ األىؿ

 كييمؿ آرا ه في ذلؾ. ،ينيةكييمؿ اىتمامات ابنو الم
 

رٌما المحبة كالتقدير فمفقكدة  ،الرفض كاإلىماؿ: كفيو ال تشبع الحاجات األكلية إاٌل بشكؿ قميؿ .2
األمر الذم ال يساعد  ،بو جسميان  ييتـال ك  كالحناف الميمؿ ال يقدـ البنو الحب كميان. كاألب

لمتفاعؿ مع ميف ال يحتاج فييا كفي حالة تكجيو يتجو إلى  ،الطفؿ عمى التكجو نحك الميف
 (.2010مفرج، ) األفراد بؿ مع اآلالت

 
 وىو األسموب الدافئ :األسموب الثالث

 
 ب الذم يقبؿ الطفؿ عر يان فأما األ ،لو الحب ك بتقديـر ىذا االسمكب بقبكؿ الطفؿ عر يان  كيمتاز

ب المحب البنو ما األرك  ،عنو ذا لـ يكف مشغكالن إبدرجة متكسطة كيمبي حاجات الطفؿ فيككف حنكنا 
ىذا النمط كفي  ،العقاب إلىكال يميؿ  وكيشجع االستقبللية لدي ،طيط لعمموفي التخ هكيساعدبو فييتـ 

 ،الحربي) ك عقابربا  بمساعدتيـ دكف سيطرة بنا  بالمحبة المستمرة كيقكـ اآلمف الرعاية يشعر األ
2008.) 
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  (Ginzberg) نظرية جينزبيرغ: 4.3.2
 
كقد لخص جينزبيرغ  ،نظرية في عممية تطكر االختيار الميني نظرية جينزبيرغ كمساعديو تعد إفَّ 

 مفيكمو لنظريتو في العناصر األساسية الثبلثة التالية:
 

ة مف القرارات المينية مؿ سمسكتشك ،إف االختيار الميني لمفرد ىك عممية تطكرية كنمائية .1
 (. 2010مفرج، ) ني لمفرديا بع ان عبر العمر الزمالمترابطة مع بع 

 
ىذه العممية محددة مف جية بالعكامؿ الزمنية كالمادية كالنفسية التي تجعؿ القرارات المينية  فإ .2

ؿ رماـ القرارات المينية السابقة ت ٌيؽ المجا كمف جية رخرل فإف ،المتخذة غير قابمة لمتنفيذ
 (.2011 ،)حمكد اتخاذ قرارات مينية جديدة

 
يار الميني مف قبؿ الفرد ىي حؿ كسط رك حؿ تكافقي بيف العكامؿ الداخمية عممية االخت إف .3

كبيف  ،كالعكامؿ الخارجية: رم بيف االىتمامات كالقدرات كاالتجاىات كالقيـ لمفرد مف جية
 .Sternberg, 2003, P) إمكانات سكؽ العمؿ كالدخؿ القكمي كمكانة الميف مف جية رخرل

25 .) 
 

كىي: عامؿ  ،ىناؾ رربعة متغيرات رساسية تتحكـ في عممية االختيار الميني كيرل جينزبيرغ بأفَّ 
 االقرارات المينية التي يتخذى كالقيـ. إذ يرل جينزبيرغ بأفَّ  ،كالعكامؿ االنفعالية ،كنكع التعميـ ،الكاقعية

ٌنما جا ت لتمبية كاقع معيَّ  ،الفرد ال تأتي مف فراغ ة االجتماعي مثؿ  غط البيئ ،ف في حياة اإلنسافكا 
العممية التربكية كنكع التعميـ كمستكاه يمعباف دكران في  كاالقتصادم. كمف ناحية رخرل يرل جينزبيرغ بأفَّ 

اتجاىات الفرد العاطفية كقيمو الشخصية كاالجتماعية تمعب  كيرل ري ان بأفَّ  ،عممية االختيار الميني
يا عممية مستمرة طيمة فيرل جينزبيرغ بأن ،نفسيارٌما مف ناحية عممية االختيار الميني  ،آخر فيو دكرا

و يستطيع رف يكائـ كرن ،طيمة حياتواإلنساف يستطيع رف يختار مينان مختمفة  بمعنى رفَّ  ،حياة اإلنساف
مكاناتو مع عالـ الميف كمع الفرص الم  (.2011 ،)حمكد تاحة لوبيف رغباتو الشخصية كا 

 
 (Ginzberg): جينزبيرغمراحل الخيارات المينية عند 

 
يتخيؿ الطفؿ نفسو في ىذه ك  كات،سن 10-3كتمٌتد ىذه الفترة مف سف : Fantasyمرحمة الخياؿ .ر 

مثؿ الشرطي كالممرض  ،الفترة في مينة ما خبلؿ ممارستو لدكره في األلعاب التي يمعب بيا
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رحمة الخياؿ كرىـ ما يمٌيز م ،كالمص كاألب كاألـ كالمعمـ كالطالب كغيرىا مف األدكار االجتماعية
كشعكرىـ بعدـ القدرة الكافية ألف  ،الميني عند األطفاؿ ىك عدـ الكاقعية كفقداف تحديد الزمف

يـ إال رن ،خريف كتقميد ردكارىـ المينيةكىـ في ىذه المرحمة يحاكلكف تقميد اآل ،يصبحكا ما يريدكف
ارات األطفاؿ في ىذه كبشكؿ عاـ فإف خي ،يشعركف باإلحباط بسبب عدـ قدرتيـ عمى القياـ بذلؾ

 (.2011 ،)حمكد اقعية كرحيانان تككف مثالية جدان المرحمة تتصؼ بأٌنيا خيالية رك غير ك 
 

 كتنقسـ إلى رربع ،سنة 18-11د ىذه الفترة مف سنة : كتمتTentative Stageمرحمة التجريب .ب 
 ،كالقيـ ،رةكالقد ،الميؿ :كالمراحؿ ىي ،ؿ كاحدة عف األخرل في ميمات النمكتختمؼ ك مراحؿ

 ، كفيما يمي تك يح ليذه القيـ:كاالنتقاؿ
 
د الطفؿ سنة كفي ىذه المرحمة يحد 12-11: كتمٌتد مف سف Interest Stageمرحمة الميؿ  .1

 ف حياة الطفؿ االنفعالية كالجسدية غير ثابتة ري ان.أل ،ما يحبو كما ال يحٌبو مف الميف
كيراعي الفرد  ،سنة 14-12رحمة مف عمر د ىذه الم: كتمتCapacity Stageمرحمة القدرة  .2

 .ىنا مستكل قدراتو
األعماؿ  بأفَّ يا يدرؾ الطفؿ فيك  ،سنة 18-14د مف سف كتمت :Value Stageمرحمة القيـ  .3

ـ خدمة لآلخريف بؿ يجب رف تقد   ،يجب رف ال تشبع فقط اىتماماتو كقدراتو ،التي يقكـ بيا
فاألفراد  ،ـ بيف قدراتو كالميف التي تتناسب معيا. كفي ىذه المرحمة يحاكؿ رف يكائحيطيفمالك 

 الذيف لدييـ ميارات اجتماعية عمى سبيؿ المثاؿ يميمكف لمعمؿ في المجاالت االجتماعية.
ما  كرىـ ،سنة 18-17د ىذه المرحمة مف عمر تكتم :Transition Stageاالنتقالية المرحمة  .4

الثبات النسبي. كيتحمؿ الفرد مس كلية قراره يتصؼ بو القرار الميني في ىذه المرحمة الكاقعية ك 
متطمبات  مياراتو بحرية تامة كيدرؾ تمامان  كيصبح ركثر قدرة عمى ممارسة ،الميني كنتائجو

 (.2011 حمكد،).العمؿ
 
كتشمؿ ىذه الفترة  ،سنة 22-18د ىذه الفترة مف سف : كتمتRealistic Stageالمرحمة الكاقعية .ج 

كالتخصص  Crystallizationكالتبمكر  Explorationستكشاؼ ثبلث مراحؿ ىي: مرحمة اال
Specialization:كفيما يمي تك يح ليذه مبسط ليذه الفترات ، 

 ،مرحمة االستكشاؼ: في ىذه المرحمة يككف الفرد ركثر قدرة عمى تحديد رىدافو المينية .1
 كيستطيع رف يختار مينة مف بيف الميف األخرل ليعمؿ بيا.

 ،ىنا يككف الفرد ركثر قدرة عمى تحديد التخصص رك العمؿ الذم يناسبو تمامان مرحمة التبمكر: ك  .2
 كيستطيع رف يعرؼ الميف التي ال تتناسب مع ميكلو كقدراتو.
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بعد رف  ،مرحمة التخصص: كفي ىذه المرحمة يككف الفرد قد اختار تمامان العمؿ الذم يريد .3
العمؿ الذم يتفؽ مع ىذه الميكؿ  كبمكر فكرة عف ،اكتشؼ قدراتو كميكلو كمتطمبات العمؿ

كاالستفادة مف  ،ؿ مرحمة االنخراط في العمؿ كالبقا  فيوكمرحمة التخصص تمث ،كالقدرات
 عكائده كبد  اإلنتاجية فيو.

 
 النظريات االقتصادية 5.3.2

 
كامؿ كتشمؿ ىذه الع ،ىمية العكامؿ االقتصادية في خيار الفرد المينيرتتحدث ىذه النظريات عف 

ك ركظيفة المكر المالية المرتبطة بكاأل ،شخاص الم ىميف ليذه الكظيفةير الكظيفة مقابؿ عدد األتكف
 نسبة لبعض العامميف خطط التقاعد.كبال ،مف الكظيفيكالميزات كاأل، مينةال
 

مجمكعة ف الميف يتـ اختيارىا مف بيف رلقرار التي تقكؿ نظرية صنع ا ،ىـ النظريات االقتصاديةركمف 
 كبر بالنسبة لمفردر اكقيمتي ابدك مردكدىي اتخيار الم التي تبحث في رحقيقة إلى ال بدائؿ استنادان مف ال

 & Gibson, Marinne) (ف يككف ىذا المردكد ماديا فقطرنو ليس مف ال ركرم ر)بالرغـ مف 

Mitghel, 1983, p 137.) 
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 الدراسات السابقةثانيًا: 
 

  :الدراسات العربية 1.2.2
 

 طالبات لدل الميني الن ج عمى محكسب ميني إرشاد برنامج فاعميةبعنكاف "( 2014) النكايسةدراسة 
 إرشاد برنامج فاعمية عف لمكشؼ الدراسة ىذه ىدفت"، ك الجنكبي المزار في األساسي العاشر الصؼ
/ كبيالجن المزار مديرية مدارس في العاشر الصؼ طالبات لدل الميني الن ج عمى محكسب ميني
 مدارس إحدل في العاشر الصؼ طالبات مف طالبة( 60) مف الدراسة عينة تككنت كقد ردف،األ في

 الن ج مستكل لقياس( B-1) الشكؿ الميني لمن ج كرايتس مقياس الدراسة في خدـاستي . المديرية
 تطبيؽ كبعد قبؿ طالبة( 30) منيما كاحدة كؿ عدد كالبالغ كالتجريبية، ال ابطة المجمكعة لدل الميني
 رشارت كقد. محكسب كآخر تقميدم ميني رشادإ نامجكالتي تمثمت في بر  المستخدمة، اإلرشادية البرامج
 ركصتك . المحكسب البرنامج لصالح المجمكعتيف بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكدإلى  الدراسة نتائج

 إرشاد برامج تصميـ رك كفيركت الميني، رشاداإل مجاؿ في التكنكلكجيا دمج عمى العمؿ ب ركرة الدراسة
ت.كالجامعا المدارس في تستخدـ محكسبة ميني

 
 لدل المينية لتطكير الميكؿ جمعي إرشادم برنامج لى معرفة فعاليةإ( كىدفت 2012) دراسة الحاج

 في اإلرشادم البرنامج فعالية الجامعي في جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كذلؾ لمعرفة الطالب
 الباحثة استخدمتك  ناث،كاإل الذككر بيف الصفي لممستكل تبعان  التخصص، تجاه المينية يكؿالم تطكير
 قسـ لىإ ينتمكف كطالبة طالب (35) مف مككنة متجانسة عينة عمى( التجريبي شبو) التجريبي المنيج
 خصصالت نحك المينية الميكؿ تطكير مقياس الباحثة كاستخدمت الجامعية، رفريقيا بكمية النفس عمـ
 جمعي نفسي إرشادم برنامجك  المينية، لمميكؿ الشي  محمد ميفاأل الرسكؿ حسب/ مف مقتبس كىك
 االجتماعية لمعمكـ حصائيةاإل الحـز ستخداـبا البيانات حممت ثـ عممي، خركآ نظرم إطار يشمؿ

(SPSS )لكسطاك  بيرسكف،ك  لسبيرماف الرتب ارتباط معامؿ ،(ت)اختبار: التالية بالمعالجات كذلؾ 
 في بفاعميو اإلرشادم البرنامج يتسـ :التالية لمنتائج الدراسة تكصمتك  .المعيارم االنحراؼك  الحسابي،
 اإلناث لدل الصفي المستكم ازداد كمما الجامعي الطالب لدل التخصص نحك المينية الميكؿ تطكير

 بالتخصص. الدخكؿ في الراغبيف الطمبة لدلك 
 

جمعي لنظرية ىكالند كسكبر في  مرشادإ ثر برنامجراستقصا   لىإىدفت ك ( 2011دراسة العزيزم )
 ،ساسي في منطقة الظاىرة بسمطنة عمافالقرار الميني لطبلب التعميـ األ تحسيف مستكل اتخاذ
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قؿ الدرجات في رف الصؼ العاشر كىـ الحاصميف عمى م ( طالبان 36كتككنت عينة الدراسة مف )
مجمكعتيف تجريبيتيف  ،ثبلث مجمكعات إلىيـ عشكائيا عكتـ تكزي ،يالقياس القبمي التخاذ القرار المين

تـ تدريب المجمكعة التجريبية  حيث ،كاستخدـ الباحث مقياس كرايتس الصكرة )ب( .خرل  ابطةرك 
كالثانية  ،نظرية ىكالند إلىند تف مستكل اتخاذ القرار الميني يسيرشاد جمعي لتحسإكلى عمى برنامج األ

ت النتائج ظير ريف مستكل اتخاذ القرار الميني. ك معي يستند لنظرية سكبر في تحسج مرشادإلبرنامج 
دا  الطمبة رف أشارت النتائج بركما  ،ف مستكل اتخاذ القرار المينييحصائيا في تحسإكجكد فركؽ  دالة 

دا  الطمبة في المجمكعتيف رف ؿ مف رج الذم يستند لنظرية ىكالند كاف الذيف تدربكا عمى البرنام
ثانية كالذيف تدربكا عمى ف الطمبة في المجمكعة التجريبية الأشارت النتائج بركما  ،التجريبية كال ابطة

ف ؿ مف المجمكعة رمستكل اتخاذ القرار الميني كاف  رشاد يستند لنظرية سكبر في تحسيفإبرنامج 
ات داللة ف ىناؾ فركؽ ذري ان رظيرت النتائج رال ابطة عمى مقياس كرايتس الصكرة )ب(. ك 

ف مستكل اتخاذ القرار يكلى التي تسند لنظرية ىكالند في تحسصائية بيف المجمكعة التجريبية األحإ
 .كالمجمكعة ال ابطة

 
ثر برنامج تدريبي مقترح في تحسيف ميارة اتخاذ القرار ر ةمعرف إلىىدفت ك ( 2009دراسة البمكشي )

 ،ي مدارس منطقة جنكب الباطنة بسمطنة عمافالميني كاالختيار الميني لدل طالبات الصؼ العاشر ف
( 31مجمكعتيف تجريبية تككنت مف ) إلى( طالبة تـ تقسيميف 63كقد تككنت عينة الدراسة مف )

خ عت المجمكعة التجريبية لبرنامج تدريبي في ر( طالبة، حيث 32 ابطة تككنت مف )ك  ،طالبة
كقد تـ استخداـ مقياس  .جمسات تدريبية (10اتخاذ القرار الميني كاالختيار الميني المككف مف )

شارت نتائج الدراسة رثر البرنامج. كقد رخاص باتخاذ القرار الميني لقياس ( كال1كرايتس الصكرة )ب
خ عت ركالتي  ،حصائيا عمى مقياس اتخاذ القرار الميني لممجمكعة التجريبيةإثر داؿ ركجكد  إلى

نشطتو عمى نظرية ىكالند ريار الميني الذم يعتمد في كاالختلمبرنامج التدريبي عمى اتخاذ القرار 
 .لؤلنماط المينية

 
ف عممية يرشاد معرفي سمككي في تحسإاعمية برنامج التعرؼ إلى فىدفت ك  (2008دراسة السكاط )

ثانكم بمحافظة الطائؼ، الكؿ الميني لدل طبلب الصؼ األ الن ج الميني كتنمية ميارة اتخاذ القرار
إعدادىا، بالباحث القرار الميني كالتي قاـ  مقياس الن ج الميني كمقياس اتخاذكاستخدـ الباحث 

( فردا كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية كتتككف كؿ مجمكعة تجريبية 28كتككنت عينة الدراسة مف )
حصائية بيف درجات إنو تكجد فركؽ ذات داللة رت الدراسة ظير ر، ك ان ( فرد14كمجمكعة  ابطة مف )

الميني في القياس البعدم لصالح  كعة التجريبية كال ابطة عمى مقياس مستكل الن جفراد المجمر
حصائية  بيف إنو ال تكجد فركؽ ذات داللة ر ي ان رظيرت نتائج  الدراسة رفراد المجمكعة التجريبية، ك ر
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ة نو تكجد فركؽ ذات داللربعدم. ك القبمي ك الفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس الن ج الميني ر
القرار الميني في البعدم  فراد المجمكعة التجريبية كال ابطة عمى مقياس ميارة اتخاذرحصائية بيف إ

فراد المجمكعة رحصائية بيف درجات إنو ال تكجد فركؽ ذات داللة رك  ،فراد المجمكعة التجريبيةرلصالح 
 م.القرار الميني في القياس القبمي كالبعد التجريبية عمى مقياس ميارة اتخاذ

 
الكشؼ عف فاعمية برنامجيف تدريبييف في تعديؿ الميكؿ  إلىكىدفت ( 2008دراسة الصبيخاف )

كاالتجاىات كاالختيار كاتخاذ القرار نحك التعميـ الميني لدل طمبة المرحمة المتكسطة في المممكة 
الثالث ) ةالمرحمة المتكسط بةمف طم ( طالبان 50العربية السعكدية، كقد تككنت عينة الدراسة مف )

ثر البرنامجيف كىي: رعداد الباحث لقياس إمقاييس مف  ةالمتكسط( الذككر، كقد تـ استخداـ ثبلث
فاعمية البرنامجيف في  إلىشارت نتائج الدراسة ركاالختيار، كاتخاذ القرار. كقد  الميكؿ، كاالتجاىات

 .يتعديؿ الميكؿ كاالتجاىات كاالختيار كاتخاذ القرار نحك التعميـ المين
 

نمكذج جيبلت ر إلىنا  برنامج تدريبي ميني مستند دراسة ىدفت إلى ب( 2007البمكشي )كرجرل 
(Gelatt كقياس )ثره في تحسيف مستكل اتخاذ القرار الميني لدل طمبة الصؼ العاشر في سمطنة ر

العاـ عشكائية مف طمبة الصؼ العاشر مف مدارس التعميـ  ةفراد الدراسة بطريقركجرل اختيار  ،عماف
خ عت عينة الدراسة ر ،(2007-2006كؿ لمعاـ الدراسي )في الفصؿ الدراسي األ ،في شماؿ الباطنة

تطبيؽ خر بعد م، كاآلاإلرشادحدىما قبؿ تطبيؽ البرنامج ر ،كطالبة لقياسيف ( طالبان 132المككنة مف )
كالتي جرل التحقؽ مف  ،كجرل القياس باستخداـ استبانة لقياس مستكل اتخاذ القرار الميني ،البرنامج

 ( طالبان 67مجمكعتيف تجريبية ت منت ) إلى فراد الدراسة عشكائيان ركجرل تكزيع  ،صدقيا كثباتيا
رشادم إ عت المجمكعة التجريبية لبرنامج خرك  ،كطالبة ( طالبان 65فرادىا )رك ابطة كعدد  ،كطالبة

 حصائيان إثر داؿ رلنتائج كجكد ظيرت ار( جمسة تدريبية، ك 16ني مككف مف )في اتخاذ القرار المي
ف التحسف إذ إ ،دا  الكمي عمى مقياس اتخاذ القرار المينيبيف المجمكعة كجنس الطمبة في األ لمتفاعؿ
ناث نتيجة التعرض دا  اإلرمج التدريبي يختمؼ عف التحسف في دا  الذككر نتيجة التعرض لمبرنارفي 

ب عؿ بيف البرنامج كمستكل تعميـ األثر لمتفارج كجكد كلـ تظير النتائ ،لمبرنامج نفسو كلصالح االناث
 حصائيان إثر داؿ رظيرت النتائج عدـ كجكد كما ر ،دا  الكمي عمى مقياس اتخاذ القرار المينيفي األ
 .دا  الكمي عمى مقياس اتخاذ القرار المينيـ في األعؿ بيف البرنامج كمستكل تعميـ األلمتفا
 

 ميػارة اكتساب في جمعي إرشاد برنامج فاعمية عف الكشؼ إلى ىدفتكالتي  (2006) الحرازنةدراسة 
كتألفت عينتيا  ،الزرقا  محافظة في األساسي العاشر الصؼ طالبات مف عينة لدلالميني  االختيػار

 تـ كقد الزرقا ، قػصبة لمديريػة التابعػة المدارس إحدل مف العاشر الصؼ طالبات مف طالبة( 20) مف
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 تـ كقد ،(10= ف تجريبيةكرخرل  ،10= ف  ابطة) مجمكعتيف إلى عشكائية ريقةبط العينة تقسيـ
 البرنامج رثر مػف كلمتحقؽ ،بالدراسة الخاصة القبمية المقاييس في المجمكعتيف تكاف  مف التحقؽ

 المتغيرات) الذات كمفيـك الميني القرار كاتخاذ المينية المعمكمات عمى( المستقؿ المتغير) اإلرشادم
 يتككف الذم الجمعي، الميني اإلرشػاد برنػامج بنػا  تـ السمككي، المعرفي المنيج إلى كاستنادان  ،(بعةالتا
 دقيقة،( 50) كاحدة دراسية حصة الجمػسة مدة تبمغ رسبكعيان، جمستيف بكاقع إرشادية جمسة( 11) مف
 بالبرنامج، ؼالتعري: رساسية مك كعات خمػسة إلػى اإلرشػادم البرنػامج مكا ػيع قسمت كقد
. الميني القرار اتخاذك  كالمجتمع، األسرة تأثيرات مع التعامؿك  المينة، استكشاؼك  الذات، استكشاؼك 

عطا  ،التدريب مف البرنامج ىدؼ لتحقيؽ الستخداميا ططَّ خي  التي اإلرشادية االستراتيجيات كتألفت  كا 
 نتائج رشارتكقد  .الدكر كلعب النمذجة،ك  النشط، كاالسػتماع ،كالمػشاركة ،الذاتي كالتأمؿ ،التعميمات
 ،الذات مفيـك بتحسيف يتعمػؽ فيمػا الجمعي اإلرشادم البرنامج فعالية إلى البعدية اإلحصائية التحميبلت

 التجريبية المجمكعة طالبات درجػات متكسػطات بػيف إحصائية داللة ذات فركقات كجكد تبيف حيث
 البرنامج فعالية كذلؾ. التجريبية المجمكعة لصالح طةال اب المجمكعة طالبات درجات كمتكسطات
 بيف إحصائية داللة ذات فركقات كجكد تبيف حيث ،الميني القرار التخاذ بالنسبة الجمعي اإلرشادم
 ال ابطة المجمكعة طالبات درجات كمتكسػطات التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطات
 المعمكمات بزيادة يتعمؽ فيما البرنامج فعاليػة إلى لنتائجا رشارت كما. التجريبية المجمكعة لصالح
 كجكد تبيف حيث ،البيتية كالكاجبات كاالجتمػاعي، الػذاتي بمػستكييو كالتعزيز الراجعة، كالتغذية المينية
 درجػات كمتكسػطات التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركقات
 .التجريبية المجمكعة لصالح ال ابطة ػةالمجمكع طالبػات

 
 لدل كلكياتاأل تفكير ميارة لتنمية مقترح برنامج ثرر تقصي لىإ ىدفتك ( 2005) لطيفة بكر دراسة
 بمغ حيث الميني، كاالختيار القرار اتخاذعند  تفكيرال ميارة تطكير عمى ساسياأل السابع الصؼ طمبة
 بطريقة اختيار عينة الدراسة تـك  ،ساسياأل السابع الصؼ في كطالبة طالبان ( 123) الدراسة فرادر عدد

 لىإ الدراسة فرادر تقسيـ تـ حيث. كلىاأل عماف لمديرية التابعة الحككمية المدارس مف قصدية
 فرادىار عدد بمغ  ابطة خرلكاأل كطالبة، طالبان ( 63) فرادىار عدد بمغ تجريبية حداىماإ مجمكعتيف

 النظرية لىإ يستند تدريبي برنامج ببنا  الباحث قاـ الدراسة ىدؼ قيؽكلتح كطالبة، طالبان ( 61)
عند  تفكيرال ميارة مقياس بتطكير الباحث قاـ كما حياتيا، مكقفا كعشركف خمسة مف كيتككف المعرفية،

 حصائيةإ داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة نتائج ظيرتر كقد.  فقرة ثبلثيف مف تككف كالذم القرار اتخاذ
 اتخاذعند  تفكيرال ميارة مقياس عمى ال ابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة دا ر كسطاتمت بيف

 الجنس، لمتغير تعزل حصائيةإ داللة ذات فركقان  النتائج تظير كلـ التجريبية، المجمكعة كلصالح القرار
 .كالجنس المجمكعة بيف لمتفاعؿ تعزل حصائيةإ داللة ذات فركقان  الدراسة تظير لـ ككذلؾ
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 الدراسات االجنبية:  2.2.2

 
تقييـ فعالية برنامج تطكير  إلى( التي ىدفت Schroder & Schmitt, 2006)كشميت در ك ر شدراسة 

كظيفي جديد قد تـ تصميمو لمساعدة المراىقيف عمى اكتشاؼ اىتماماتيـ في رعماؿ المشاريع التجارية 
عاما  16-15 لمراىقيف بمعدؿ عمرماشتممت عينة الدراسة عمى مجمكعتيف مف ا ،كخيار كظيفي

كقد تـ  .مراىؽ 302 كاألخرل مجمكعة  بط مف ،مراىؽ 321حداىما مجمكعة اختبار مف إكانت 
كمقاييس اختبار قبمية كبعدية  Person-Oriented Approachاستخداـ منيج تكجيو شخصي 

رنماط مختمفة لتطكير  كرظيرت النتائج رف خمسة ،لبلىتمامات في المشاريع لجمع كتحميؿ البيانات
قد  ،كالمتكسط ،كالزائد ،كالمنخفض ،كمنخفض متزف ،متزف يعالجا ت بدرجة:  المشاريعباالىتمامات 

مع ككف نمطي المنقص كالزائد ركثر شيكعا في مجمكعة  ،العينة تمفت في تكرارىا ما بيف مجمكعتياخ
  Discriminant  Functionييزم كما رظير تحميؿ األدا  التم ،االختبار منيا في مجمكعة ال بط

Analysis  ىقيف  مف مجمكعتيف العالي المتزف كالزائد كانت ليـ ركثر سمات شخصية ارف المر
د فئة الزائديف افر رذلؾ فأف  إلىباإل افة  ،ييمنةالكاجتناب قميؿ لممجازفات ك  ،تناسب رجاؿ األعماؿ

مى رف لقد دلت نتائج ىذه الدراسة ع ،المشاريعبعادة ما كانت ليـ خمفية عائمية ال عبلقة ليا باألعماؿ 
كخيار ميني   المشاريعبىقيف الىتماماتيـ امفيدة لدعـ اكتشاؼ المر  ةالبرنامج الجديد يشكؿ كسمي

 .مستقبمي ليـ
 

كظيفي لمدة التدخؿ اللمعرفة رثر  ةسا( فقد رجريا در Legume & Hoare, 2004رما ليقكما كىكرا )
كاديمي لطمبة ميدديف ني كتقدير الذات كالتحصيؿ األت الن ج الميسابيع عمى مستكيارتسعة 
كقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى خطة ذات اختبار قبمي كاختبار بعدم باالستعانة بمجمكعة  ،ركاديميا
( مف طمبة ميدديف ركاديميا مف الصؼ السادس 57كقد اشتممت العينة )  Control Group بط  

(  30)ك ،منيـ يمثمكف مجمكعة االختبار(  27):ي مقاطعة بالتميكركالسابع مف مدرسة متكسطة ف
كاديمي لدل ى ال  في مستكيات تكجو الن ج األ سنان تحالنتائج كقد رظيرت  .يمثمكف مجمكعة ال بط

نستنتج مف  لكف يمكف رف ،احصائيا ىذا التحسيف لـ يكف كبيران ، إال رف النتائج رشارت ري ان رف الطمبة
كاديمي كمتطمبات العمؿ يصبحكف ركثر يميـ األالطمبة بالربط بيف تحص رف يبدرأنو ما ىذه الدراسة ب

كثر تعقبل فيما يتعمؽ األمى رخذ القرارات ىذا يساعدىـ عك  ،تفيما ألىمية استمرارىـ في المدارس
نو لمف الميـ خاصة في المراحؿ الدراسية المتكسطة رف يستمر ا  ك  ،بمستقبميـ القريب رك البعيد

كبالتالي  ،رشدكف التربكيكف بدعـ الطمبة الميدديف ركاديميا بالميارات األكاديمية كالكظيفية ال ركريةالم
 ؽ بعض رحبلميـ المستقبمية. يتحق بإمكانيـجعميـ ي منكف رنو 
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لمتحقؽ مف فاعمية برنامج ىذه الدراسة جريت ر( Nota & Soresi, 2004دراسة نكتا كسكريسي )
طمبة في مراحؿ الت حؿ المشاكؿ كصنع القرارات الدراسية كالمينية لدل تحسيف ميارا إلىييدؼ 

( مف طمبة مدرستيف ثانكيتيف تقعاف في 156كقد اشتممت العينة عمى ) .دراسية متكسطة كثانكية
كانكا جميعا مشاركيف في  ،ناثاإ ((73منيـ ذككرا ك ((83كاف  .مقاطعة صناعية شماؿ ايطاليا

انات، منيا: كقد تـ استخداـ العديد مف االختبارات لجمع كتحميؿ البي ،نشاطات لئلرشاد الكظيفي
قد ك كمسح حؿ المشاكؿ، كغيرىا.  ،كاديميالتكجيات عف المستقبؿ الكظيفي األفكار ك استبياف األ

عمى ميارات صنع  ان يجابإمـ لزيادة الكفا ة العامة سي ثر تقديـ برنامج مصتكصمت الدراسة إلى رف 
ىمية ركدت عمى رك  ،مستكيات التدرج بيف الطمبة المراىقيف عند تقريرىـ لمينيـ المستقبمية القرار، كتقميؿ

 .دخاؿ برامج تدخؿ لمتغمب عمى مشاكؿ صنع القرار كالتردد لدل ى ال  الطمبةإ
 

ى صنع القرار فعالية مساقيف مختمفيف لمتعميـ الميني عم ة( دراسة لمقارن,Peng 2001دراسة بينؽ )
 ،عداد مساقيف لمتعميـ الميني لي ال  الطمبةإحيث تـ  ،كلى في تايكافالجامعية األ ةالسن ةمبالكظيفي لط

ميارات صنع القرار عمى لمتدريب  خر مساقان ككاف اآل ،تأسيسيان  معرفيان  ان يا تعميمحدىما مساقن ركاف 
كقد تـ  ،كلىألفي السنو الجامعية ا ةكطالب ( طالبان 164الدراسة عمى ) ةكقد اشتممت عين ،الكظيفي

خرل ركتحميبلت إحصائية  كاستمارة ديمكغرافية كاستبياف سكاني، ،استخداـ مقياس صنع القرار الكظيفي
 مختمفان  تمقت كؿ كاحدة منيا منياجان  ،مجمكعتي اختبار إلىكقد تـ تقسيـ العينة  ،بياناتاللجمع كتحميؿ 

 ،نو بغض النظر عف الجنسرالنتائج ظيرت ركقد  .ةكمجكعة  بط كاحد ،لممساؽ التعميمي الكظيفي
خرل ركمف جية ، الطمبة عمى مقياس التردد الكظيفي مف جديد ةؾ تأثير رئيسي لطريقو معالجاىنفإف 

مختمفة عف بع يما  ةاالختبار التي قد تمقت طرؽ معالجلـ تكف ىناؾ اختبلفات كبيرة بيف مجمكعتي 
 .البعض

 
 المينة) الميني الطمكح تطابؽ بيف العبلقة استقصا  ىلإ ىدفت دراسة( Lazzo, 1995) لكزككرجرل 
 طمبة مف كطالبة ان طالب( 134) مف مككنة عينة عمى الدراسة جريتر كقد الميني، ن جكال(  الحالية

 الن ج قائمة مف االتجاىات مقياس: ىما داتيفر الدراسة كاستخدمت الكميات، بمختمؼ البكالكريكس
 مع تطابقا كثرر الطالب  مينة كانت كمماالدراسة رنو  نتائجكقد رظيرت  .القرار اتخاذ كمقياس الميني،
 .الميني القرار اتخاذ عند مينيا ن جا كثرر الطالب اتجاىات كانت كمما الميني طمكحو

 
 عمى المشكمة حؿ في التدرب ثرر حكؿ بدراسة( Jepsen & Russel, 1982) كرشؿ جيبسكف كقاـ

 كطالبة، طالبان ( 48) مفمككنة  عينة عمى المراىقيف لدل الميني رالقرا كاتخاذ الميني، االكتشاؼ
 الزيارات ساليبر: كىي. الميني كالقرار االختيار في ثرىاكر الميني لمتكجيو ساليبر ثبلثة مقارنة كتمت
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 حكؿ محا راتيـ كسماع كمناقشتيـ كالمكظفيف كليفالمس   مقابمةمف خبلؿ  العمؿ لمكاقع الميدانية
 قرار اتخاذ في المجمكعة فرادر مف فرد كؿ محاكلة ثـ ،بو االلتحاؽ كشركط كامتيازاتو العمؿ ظركؼ
 المعرفي االتجاه حسب المشكمة حؿ مكبفيك رس الثاني سمكبكرما األ كاىتماماتو، ميكلو مع يتفؽ ميني
 ة،المشكم حؿ سمكبر لخطكات مباشر تعميـ فيك المشكمة، حؿ في سمكبو كأ مترابطة خطكات يتبع الذم
 خطكات تطبيؽ عمى يرتكز كالذم ،السمككي االتجاه حسب المشكمة حؿ سمكبر ىك الثالث سمكبكاأل
 في تطبيقيا يستطيعكف ال كلكف الخطكات ىذه يعرفكف الطمبة فر افتراض عمى المشكمة، حؿ سمكبر

 السمككي بسمك األ فاعميةعمى  البحث نتائج دلت كقد. الميني االختيار مجاؿ في خاصة العممية الحياة
 .الميني القرار كاتخاذ الميني االكتشاؼ في( Krumboltz) كركمبمتز نظرية تتبناه الذم
 

 المينية كالبيئة المينية الشخصية نماطبأ المتعمقة الدراسات مف بعدد خركفآ كباحثكف ىكالند كقاـ
 عبلقة حكؿ( Holland & Holland, 1977) كىكالند ىكالند جراىار التي الدراسة ففي ليا، المطابقة
 مف عينة الباحثاف اختار مينية، بيئات باعتبارىا كاديميةاأل بالتخصصات المينية الشخصية السمات
: ىي تخصصات ستة عمى مكزعيف كطالبة طالبان ( 534) مف تككنت الجامعية المرحمة طمبة

 مف تخصص ككؿ ،الفنادؽ دارةكا   كالتمريض االجتماع كعمـ الطبية كالمختبرات حيا كاأل الريا يات
 الطبية كالمختبرات حيا كاأل فالريا يات مينية، لشخصية مطابقة مينية بيئة يمثؿ التخصصات ىذه
 الشخصية يمثبلف كالتمريض االجتماع عمـ فر حيف في العقبلنية، المينية كالشخصية البيئة تمثؿ
 النتائج شارتكقد ر .المغامرة ينيةالم كالشخصية البيئة تمثؿ الفنادؽ دارةكا   االجتماعية، المينية كالبيئة

 نمط عمى عاليا كاف الميني لمتف يؿ ىكالند قائمة عمى التخصصات ىذه في ةالطمب دا ر فر لىإ
 فرك  عقمييف، الطبية المختبرات طبلب مف% 80 كاف فقد المينية، لبيئتيا المطابقة المينية الشخصية

 .مغامريف الفنادؽ رةداإ طبلب مف% 34ك ،اجتماعييف التمريض طبلب مف% 66
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة :ثالثا
 

لييا إاالختبلؼ في النتائج التي تكصمت بالرغـ مف رنو جنبية األمنيا ك تظير الدراسات السابقة العربية 
كجكد رثر لمبرامج التدريبة عمى مستكل االختيار الميني كالن ج كالقدرة عمى  إلىشارت رنيا كميا ر الإ

 لقرار الميني الصحيح.ااتخاذ 
 

رشاد لبرامج اإلكجكد رثر نو مف المبلحظ رال إفي نتائج الدراسات كالتبايف كعمى الرغـ مف االختبلؼ 
مف ىذه البرامج  المستفيديفكليا دكر في عممية االختيار كالن ج الميني عند  ،الميني المخطط ليا

 ـ.بشكؿ عا ف عممية االختيار المينييتحس، كرنيا تسيـ في بشكؿ خاص
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كلعؿ السبب بد  االىتماـ  ،الدراسات العربية في ىذا المجاؿ بالذات الحداثة فيكمف الميـ كالمبلحظ 
غمبيا تناكلت برامج تدريب لتنمية ركالتي  ،جنبيةمقارنة مع عدد الدراسات األ القريب في ىذا المجاؿ
 عة.ات المتنك كالميارة في اتخاذ القرار لمختمؼ الفئعممية االختيار الميني 

 
مخطط ليا في عممية االختيار الثر لمبرامج المعدة ك رف ىناؾ رجنبية عمى جمعت معظـ الدراسات األرك 

كثر مف رطفاؿ البرامج عمى  فئة المراىقيف كاأل ثر ىذهركيظير  ،الن ج المينيك  القراراتخاذ الميني ك 
 .رىـغي
  

عاـ في عممية  سرية بشكؿالمجتمع كالتنشئة األ ثررثر الكالديف ك رمعرفة بكاىتمت الدراسات السابقة 
كربط ذلؾ بالمستكل االجتماعي كاالقتصادم كالمستكل التعميمي  ،القرار اتخاذاالختيار الميني ك 

بمعرفة العبلقة بيف مف ىذه الدراسات خر اىتـ البعض اآلكما  .مطالب في عممية االختيار المينيل
 رة عمى االختيار الميني.العمؿ كمكاف السكف كالعامؿ الصحي عمى القد

 
رخرل، كفيما يمي  لقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في نقاط معينة، كاختمفت معيا في

 تك يح ذلؾ:
 

كاحد، فيما  مف حيث البرنامج التدريبي: استخدمت الدراسة الحالية برنامج إرشاد ميني .1
 (.2008كدراسة الصبيخاف )إرشادييف استخدمت بعض الدراسات السابقة برنامجيف 

كاحدان لبلختيار الميني، رما الدراسات  ان مف حيث رداة الدراسة: استخدمت الدراسة الحالية مقياس .2
(، كبع يا استخدـ مقياسيف 2009كاحدان كدراسة البمكشي ) ان السابقة فبع يا استخدـ مقياس

 (.2011)دراسة العزيزم ك
مف حيث المجتمع: تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استيداؼ طمبة  .3

(، 2009كالبمكشي ) ،(2011العزيزم )ك  ،(2014النكايسة ) الصؼ العاشر كدراسة
فيما استيدفت دراسات رخرل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم كدراسة السكاط ، (2006كالحرازنة)

بك كدراسة ر(، 2008كبع يا استيدؼ طمبة المرحمة المتكسطة كدراسة الصبيخاف ) (،2008)
مبة ( التي استيدفت طNota & Soresi, 2004كدراسة نكتا كسكريسي ) ،(2005لطيفة )

 لكزكالمرحمة المتكسطة كالثانكية، كبع يا استيدؼ طمبة المرحمة الجامعية األكلى كدراسة 
(Lazzo, 1995)كىكالند ند، كدراسة ىكال (Holland & Holland, 1977). 
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مف حيث العينة: تمثمت عينة الدراسة الحالية في مجمكعة تجريبية كرخرل  ابطة تككنت مف  .4
كبالتالي تشابيت عينة الدراسة الحالية في استيداؼ الذككر كاإلناث معان ( طالبان كطالبة، 32)

الذككر دكف اإلناث كدراسة ستيدفت ارخرل اختمفت مع دراسات فيما (، 2001بينؽ )كدراسة 
  (.2009البمكشي )(، كرخرل استيدفت اإلناث دكف الذككر كدراسة 2011كدراسة العزيزم )

مف حيث حجـ العينة: تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تقارب حجـ  .5
شركدر كشميت العينة، فيما اختمفت مع رخرل كالتي كاف حجـ العينة فييا ركبر كدراسة 

(Schroder & Scgmitt, 2006 التي بمغ حجـ عينتيا فييا )مراىقان. ((302 
ـٌ إجرا  الدراسة الحالية في مدينة نابمس في فمسطيف، فيما رجريت  .6 مكاف إجرا  الدراسة: ت

( في سمطة 2009كدراسة البمكشي ) ،(2008دراسات رخرل في السعكدية كدراسة السكاط )
( في مقاطعة بالتيمكر، كدراسة Legume & Hoare, 2004ا كىكرا )عماف، كدراسة ليقكم

 ( في إيطاليا.Nota & Soresi, 2004نكتا كسكريسي )
تبحث الدراسة الحالية في فاعمية برنامج إرشاد ميني في تحسيف عممية  مك كع الدراسة: .7

رثر ( التي بحثت في 2009كقد تشابيت مع ذلؾ في دراسة البمكشي )االختيار الميني، 
فيما  ،(2014كالنكايسة ) يف ميارة اتخاذ القرار كاالختيار الميني،سبرنامج تدريبي في تح

بحثت بعض الدراسات السابقة في فاعمية برنامج إرشاد جمعي في تحسيف مستكل اتخاذ القرار 
( في رثر برنامج إرشادم 2008(، كبحثت دراسة السكاط )2011ي كدراسة العزيزم )المين

كي في تحسيف عممية الن ج الميني كتنمية ميارات اتخاذ القرار الميني، كبحثت معرفي كسمك 
( في فاعمية برنامج ييدؼ إلى تحسيف Nota & Soresi, 2004دراسة نكتا كسكريسي )

 ميارات حؿ المشاكؿ كصنع القرارات الدراسية المينية.
 

 تي:كعميو، فقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في اآل
 

 بنا  البرنامج التدريبي كتصميـ جمساتو. .1
 بنا  مقياس االختيار الميني المصمـ كفؽ نظريات اإلرشاد الميني. .2
 .ميني لمساعدة المراىقيف في عممية االختيار الميني كارشاد برامج تدريب عمؿىمية ر .3
ديـ مثؿ ىذه كتق ،ساسيا برامج التدريب المينيرعمى ى سس كالطرؽ العممية التي تبنمعرفة األ .4

البرامج لمشباب كالمراىقيف كي يتمكنكا مف االختيار الصحيح كفؽ منيج عممي يراعي الفركؽ 
 القدرات كالميكؿ كالتكقعات منيـ.الفردية ك 

عمى مكاجية  ىذه البرامج المينية تساعد الشباب عمى بنا  مفيكـ ذاتي صمب كمتيف كقادر .5
 .التحديات المختمفة
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 ة واإلجراءاتالطريق

 

 مقدمة.
 منيج الدراسة.

 مجتمع الدراسة.
 أدوات الدراسة.

 صدق االداة.
 ثبات االداة.

 إجراءات تطبيق الدراسة.
 متغيرات الدراسة.

 متغيرات مستقمة.
 متغيرات تابعة.

 المعالجات االحصائية.
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 :الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات

  :لمقدمةا 1.3
 

فراد عينة ركطريقة اختيار  ،كمجتمع الدراسة ،كتصميميا ،يشمؿ ىذا الفصؿ عمى كصؼ منيج الدراسة
رشاد الميني رشادم كفؽ نظريات اإلالبرنامج اإلتتمثؿ في دكات الدراسة كالتي رككصؼ  ،الدراسة

 لتي تـ استخداميا في تحميؿ بيانات ىذه الدراسة.المعالجات اإلحصائية اك  ،كمقياس االختيار الميني
 

 :منيج الدراسة 2.3
 

لمبل متو لمثؿ ىذا التجريبي شبو الباحث المنيج  اتبع ،اليدؼ المرجك مف ىذه الدراسة لكي يتحقؽ
عممية ة في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة ال ابطردا  كىك معرفة الفرؽ بيف النكع مف الدراسات، 

كذلؾ بيدؼ قياس فاعمية برنامج  رشادم(اؿ المتغير المستقؿ )البرنامج اإلدخإميني بعد االختيار ال
 ،في مدينة نابمس رشاد ميني في تحسيف عممية االختيار الميني لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشرإ
 ، كفؽ التصميـ التجريبي اآلتي: ابطةتجريبية ك  :تيفلى مجمكعإقسيميـ تتـ قد ك 
 

E:  O1    
X
    O2  

C: O1            O2 

 حيث:

- E .مجمكعة تجريبية : 
- C .مجمكعة  ابطة : 
- O1 .االختبار القبمي : 
- O2 .االختبار البعدم : 
- x .البرنامج اإلرشادم الميني : 
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 :مجتمع الدراسة
 

( 5140، كالبالغ عددىـ )في مدينة نابمساألساسي مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ العاشر تككَّف 
. كالجدكؿ 2014/2015، كفقان إلحصائيات كزارة التربية كالتعميـ العالي في العاـ الدراسي طالبان كطالبة

 ( اآلتي يبيف تكزيع مجتمع الدراسة كفقان لمتغير الجنس:1.3)

 
 ( توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير الجنس1.3جدول )

 العدد الكمي عدد اإلناث عدد الذككر
2407 2733 5140 

 
 :عينة الدراسة

 
مف رجؿ تحديد عينة الدراسة، تـ تطبيؽ مقياس االختيار الميني عمى جميع طمبة الصؼ العاشر 

الثانكية لئلناث، كقد بمغ عدد طمبة  لثانكية لمذككر كالحاجة رشدلاألساسي في مدرستي الكندم ا
ى الطمبة ( طالبان كطالبة. كبعد تكزيع المقياس عم210الصؼ العاشر األساسي في ىاتيف المدرستيف )

( طالبان كطالبة ممف حصمكا عمى الدرجات األقؿ في ىذا المقياس. كبعد 50تـ جمعو كترميزه كاختيار )
مجمكعتيف،  إلى، كتكزيعيا بسيطة ئيةذلؾ تـ اختيار عينة الدراسة مف ى ال  الطمبة بطريقة عشكا

طالبة، كقاـ الباحث ( طالبان ك 16) حداىما تجريبية كاألخرل  ابطة، كقد تككنت كؿ مجمكعة مفإ
بحساب نتائج اختبار "ت" منو قبؿ إجرا  البرنامج التدريبي، باختبار تكاف  المجمكعتيف كالتحقؽ 

كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ( Independent Sample T-Test) لعينتيف مستقمتيف
( 2.3كالجدكؿ ) ،ياس القبميلمتكسطات استجابات رفراد المجمكعتيف التجريبية كال ابطة عمى الق

 ف المجمكعتيف التجريبية كال ابطة:اآلتي يك ح نتائج اختبار التكاف  بي
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التجريبيـة والاـابطة   (: نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لفحص تكـافؤ المجمـوعتين2.3جدول )
 )القياس القبمي( برنامج اإلرشادي المينيقبل تنفيذ 

 بعاد الدراسةأ
 تجريبية 

 (16 ن =)
 اابطة

 قيمة (16 )ن =
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
االىتمام باالختيار 

 الميني
3.33 .703 3.09 0.33 -0.470 

 

.6423 

 

 0603. 2.142 363. 2.26 583. 2.63 اتخاذ القرار

المعمومات المتوفرة 
 لبلختيار الميني

2.71 0.72 2.73 .683 -0.050 3.963 

 3.388 3.875 283. 2.69 0.59 2.78 الدرجة الكمية

 
( السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف رفراد المجمكعة التجريبية 2.3الجدكؿ )كيت ح مف 
، إذ جا ت قبمي عمى الدرجة الكمية لممقياس كعمى كافة ربعادهياس القكعة ال ابطة في الكرفراد المجم

( كىي رعمى مف قيمة مستكل الداللة  0.388قيمة مستكل الداللة عمى الدرجة الكمية لممقياس )
 (، ما يشير إلى رف المجمكعتيف التجريبية كال ابطة متكافئتيف/متجانستيف. 0.05)
 

 أداة الدراسة:
 

االختيار  الدراسة بعد اإلطبلع عمى األدب التربكم المتعمؽ بمك كع ردكات قاـ الباحث بتصميـ كبنا 
نت رد، مك كعىذا الكالدراسات السابقة التي بحثت في كاإلرشاد الميني،   مف:  الدراسة كاتكتككَّ

  رشاد الميني.قائـ عمى نظريات اإلالالميني  رشادبرنامج اإل .1
 مقياس االختيار الميني. .2

 
 (1)ممحق  رشاد المينيأواًل: برنامج اإل 

 
 ي:اإلرشادالخمفية النظرية لمبرنامج 

 
رشاد الميني متمثمة بنظرية ظرم لنظريات اإلطار النعداد ىذا البرنامج لئلإاستند الباحث في عممية 

 تخذركنظرية  سكبر  التي  ،خذت منحنى االتجاه الشخصي في عممية االختيار المينيركالتي  ،ىكالند
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سرية ىمية التنشئة األرف رك كالتي تركز عمى آلة الحاجات كنظري ،في االختيار المينياالتجاه النمائي 
االختيار التي تحدثت عف شباع الفرد حاجاتو لكي يتمكف مف االختيار الميني، كنظرية جينزبيرغ ا  ك 

تيار ممرحمة العمرية في عممية االخكرف ىناؾ رىمية ل ،عممية تطكرية كنمائيةرشارت إلى رنو ك الميني 
 الميني.

 
 خطوات إعداد البرنامج:

 
 مر ىذا البرنامج بالعديد مف الخطكات منيا:

 ساس ىذا البحث.رالميني كالتي ىي رشاد دراسة نظريات اإل .1
 مراجعة لبعض الدراسات السابقة كالتي ليا عبلقة بمك كع البحث. .2
 رشادية كالتي تـ تطبيقيا في السابؽ.االطبلع عمى بعض البرامج اإل .3
 فراد العينة كمراعات احتياجاتيـ النمائية كالمجتمعية.رحاجة ت امراع .4
 تحديد اليدؼ مف البرنامج كتحديدىا. .5
 فراد المجمكعة التجريبية.أل كسابياإتحديد الميارات التي سيتـ  .6
مكعة التجريبية كالتي صياغة محتكل البرنامج في عدد مف الجمسات كالتي سيتـ تمريرىا لممج .7

 تزكيدىـ بيا.المراد مكمات كالميارات ىـ المعرتحتكم عمى 
)ممحؽ  النفسي كالتربكم رشادالمحكميف المختصيف في اإل عرض البرنامج عمى مجمكعة مف .8

2.) 
 

 المدة الزمنية لمبرنامج اإلرشادي:
 

بكاقع جمستيف  سابيع،ر سةكلمدة خم ية،رشادإجمسات  رشادم عشرالمدة الزمنية لمبرنامج اإلبمغت 
 دقيقة.  ((90رشادية كمدة الجمسة اإل لسبت كالخميس،ان يكمي اسبكعير
 
عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي لدل  الميني تحسيف عممية االختيار دف العام لمبرنامج:يال

 في مدينة نابمس.
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 ىداف اإلجرائية:األ
 

 زيادة الكعي الذاتي لبلختيار الميني. .1
 ا.معرفة الميف المتكفرة في البيئة التي يعشكف فيي .2
 معمكمات كافية عنيا.تزكيد الطمبة بالتعرؼ عمى متطمبات الميف ك  .3
 الطمبة كقدراتيـ. مكانياتإالتعرؼ عمى  .4
 عمى اختيار الدراسة التي تناسبيـ كتمبي اختيارىـ الميني.تعزيز قدرات الطمبة  .5
 تطبيؽ اختبار ىكالند.ميكؿ الطمبة المينية مف خبلؿ التعرؼ عمى  .6
مكاناتيـ.تكعية الطمبة كتكجيييـ  .7  نحك االختيار الميني المبلئـ لقدراتيـ كا 

 
 (3)ممحق  جمسات البرنامج اإلرشادي:

 ( اآلتي:3.3تتمخص جمسات البرنامج اإلرشادم كما في الجدكؿ )
 ( جمسات المقاءات في البرنامج اإلرشادي3.3الجدول رقم )

 الزمن طريقة التنفيذ الفعالية / اليدف عنوان المقاء الجمسة

 لىاألك 
بنا  المجمكعة 

 اإلرشادية
 ككسر الجميد

بنػػػػا  المجمكعػػػػة كتػػػػنظـ العمػػػػؿ مػػػػع رفػػػػراد 
المجمكعة، ككسػر الجميػد، كالتعػارؼ عمػى 
المرشػػػػػػػػد كالبرنػػػػػػػػامج كبع ػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػبعض، 
كك ػػػػػػػع قػػػػػػػكانيف العمػػػػػػػؿ مػػػػػػػع المجمكعػػػػػػػة 
 كاستبلـ مكافقة األىؿ الشتراكيـ بالبرنامج

  فعاليػػػػػػػات حركيػػػػػػػة كالتعػػػػػػػارؼ
ي عمػػػى االسػػػما  مثػػػؿ )شػػػمال

 فا ي، كالكراسي(
 .العصؼ الذىني 
 .الحكار كالنقاش 

90 
 دقيقة

 الثانية
الكعي الذاتي 

 الميني

رف يػػػدرؾ رع ػػػا  المجمكعػػػة رىميػػػة ىػػػذه 
المرحمػػػػػة الدراسػػػػػية فػػػػػي حيػػػػػاتيـ، كمعرفػػػػػة 
المفاىيـ المتعمقة بذكاتيـ فػي ىػذه المرحمػة 

 يػػة مػػػف حيػػػاتيـ، كرىميتيػػػا فػػػي اتخػػػاذالعمر 
 القرار.

 .النقاش كالحكار 
 .لعب ردكار 
 .العصؼ الذىني 
 .الكاجب المنزلي 
 

90 
 دقيقة

 الثالثة

األنماط 
المينية ليكالند 

لمعرفة 
الخيارات 
 المينية

رف يتعػػرؼ الطمبػػة عمػػى رنمػػاطيـ المينيػػة، 
 كبيئاتيـ المينية حسب النظرية.

 .العصؼ الذىني 
 .الحكار 
 .النقاش 
 عمؿ كاجب منزلي 

90 
 دقيقة

 الرابعة
تطبيؽ اختبار 

د لمعرفة ىكالن
خيارتيـ 

ع ػػا  المجمكعػػة رف يػػدرؾ كػػؿ فػػرد مػػف ر
المعمكمات الكافية عف المينة التػي يرغػب 

ك التخصػػػص الػػػذم يريػػػد ربيػػػا العمػػػؿ فػػػي 

تعرؼ الشباب عمى اختبار  -
 ىكالند

 عرض بكر بيكنت -

90 
 دقيقة
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تعبئة اختبار ىكالند كالتعرؼ  - ف يدرسو في السنكات القادمة.ر المينية
 عمى خيارتيـ المينية.

 ىنيعصؼ ذ -
 كاجب منزلي -

 القيـ المينية الخامسة

رف يتعػرؼ الطمبػػة عمػػى خيػػاراتيـ المينيػػة، 
كقػػػػػدراتيـ، كميػػػػػكليـ المينيػػػػػة، كذلػػػػػؾ مػػػػػف 
خػػػػبلؿ الػػػػكعي بقػػػػيميـ كبالمرحمػػػػة النمائيػػػػة 
التػػػي يعيشػػػكنيا بنػػػا ن عمػػػى نظريتػػػي سػػػكبر 

 كجكنزبيرغ في االختيار الميني. 

 .عرض بكربكينت 
 .العصؼ الذىني 
  الطمبػػػػػة لممقػػػػػيـ التػػػػػي عػػػػػرض

تػػػػػػػ ثر عمػػػػػػػػييـ فػػػػػػػي اختيػػػػػػػػار 
 المينة.

 .الحكار كالمناقشة 
 .الكاجب المنزلي 

90 
 دقيقة

 تحميؿ الميف السادسة

رف يػػػػػػػػػػدرؾ رع ػػػػػػػػػػا  المجمكعػػػػػػػػػػة كافػػػػػػػػػػة 
المعمكمػػػػػػػات عػػػػػػػف رم تخصػػػػػػػص دراسػػػػػػػي 
سكؼ يدرسكنو رك رم مجػاؿ مينػي سػكؼ 

 يعممكف فيو.

 .النقاش كالحكار 
 .شجرة الميف 
 .عرض بكر بكينت 
 ؼ ذىني.عص 
 كاجب منزلي 

90 
 دقيقة

 السابعة

تحميؿ الفرد 
كاالختيار 
الميني 
 المناسب

رف يػػػػػػػػػدرؾ رع ػػػػػػػػػا  المجمكعػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػض 
المفاىيـ مثؿ: ميكليـ، ك رنماط الشخصية 
كالبيئػػػات المينيػػػة، كنقػػػاط القػػػكة كال ػػػعؼ 
عنػػػدىـ، كرىميػػػة ىػػػذه المفػػػاىيـ فػػػي عمميػػػة 

 االختيار الميني.

 .النقاش كالحكار 
 ي.العصؼ الذىن 
 .عرض بكربكينت 
 .الكاجب المنزلي 

90 
 دقيقة

 الثامنة
مينتي كىدفي 
 المستقبمي

رف يػػػػػػػدرؾ رع ػػػػػػػا  المجمكعػػػػػػػة رىػػػػػػػدافيـ 
المسػػتقبمية، ككيفيػػة التخطػػيط لتحقيػػؽ ىػػذه 
االىػػداؼ كتطبيقيػػا عمػػى خيػػاراتيـ المينيػػة 

 المستقبمية.

 نقاش كحكار 
 كتابة اىدافيـ 
 عصؼ ذىني 
 .كاجب منزلي 

90 
 دقيقة

 التاسعة

اختيار 
التخصص 
كالمينة 
 المناسبة

رف يدرؾ رع ا  المجمكعػة الطريقػة التػي 
َـّ عمػػػػػػى رساسػػػػػػيا اختيػػػػػػار المينػػػػػػة مػػػػػػع  تػػػػػػ

 مراعاتيـ لقدراتيـ كاستعداداتيـ ليا.

 النقاش كالحكار. 
 عرض بكر بيكنت. 
 عصؼ ذىني. 
 كاجب بيتي. 

90 
 دقيقة

 اإلنيا  العاشرة

قيػػاس مػػدل االسػػتفادة مػػف البرنػػامج كعمػػؿ 
ليػػػػػػػذا البرنػػػػػػػامج. كتعبئػػػػػػػة مقيػػػػػػػاس تقيػػػػػػػيـ 

االختيػػػػػػار المينػػػػػػي لممجمكعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة 
 كالمجمكعة ال ابطة.

 .النقاش كالحكار 
 .تعزيز رفراد المجمكعة 
  تمخػػػػػػػػػيص كتعبئػػػػػػػػػة النمػػػػػػػػػاذج

 .كالمقياس

120 
 دقيقة
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 صدق البرنامج:
 : الطرؽ التاليةتـ التحقؽ مف صدؽ البرنامج اإلرشادم مف خبلؿ 

غير عينة الدراسة كذلؾ  بيدؼ معرفة  ,عمى عينة استطبلعية اإلرشادم امجاالكلى : تطبيؽ البرن
 اإلرشادم كالفعاليات المستخدمة في البرنامج, اإلرشادمجمسات البرنامج ب الخاصة عنكانيفالمبلئمة 

مبلئـ مف حيث  اإلرشادمكمف خبلؿ ذلؾ كاف البرنامج . جمسةلسير كؿ  ككذلؾ مبلئمة الكقت 
 ليات ككذلؾ الكقت المخصص لكؿ جمسة. العناكيف كالفعا

 ساتذةعمى مجمكعة مف األ ورشادم مف خبلؿ عر إلالبرنامج االتحقؽ مف صدؽ الثانية: 
، كبعد األخذ بتكجيياتيـ النفسي كالتربكم في الجامعات الفمسطينية رشاداإلمجاؿ المتخصصيف في 

 (5 الممحؽ)كمقترحاتيـ تـ إخراج البرنامج بصكرتو النيائية. 
 

 عداد الباحث()من إ ثانيًا: مقياس االختيار الميني
 
 .العاشر الصؼ طبلب لدل الميني االختيار يقيس مقياس ببنا  الباحث قاـ

 لدل الميني االختيار قياس ىك منيا اليدؼ ،ربعاد ةثبلث مف المقياس يتككف :المقياس مككنات .1
 :ىي األبعاد كىذه، الطالب

  الميني ارباالختي االىتماـ: األكؿ البعد -
 الميني االختيار في القرار اتخاذ: الثاني البعد -
 .الميني لبلختيار المتكفرة المعمكمات: الثالث البعد -

 
 الثبلثةربعاده  عمى مكزعة فقرة( 50) مف المككنة األكلية صكرتو في المقياس ىذا ببنا  الباحث قاـ كقد
 .(4 ممحؽ)
 
 كاتخاذ الميني االختيار مك كع في بحثت التي السابقة بالدراسات باالستعانة المقياس بنا  جرل كقد

 ،(2011) العزيزم كدراسة، (2012) الحاج كدراسة ،(2014)  النكايسة دراسة مثؿ ،الميني القرار
 كرايتس بمقياس باالستعانة الباحث قياـ ككذلؾ، (2008) السكاط كدراسة ،(2009) البمكشي كدراسة
 اىتمت التي الكتب مف العديد عمى باإلطبلع الباحث قاـ كما. نيالمي الن ج كمقياس( 1 ب) الصكرة
 . الميني االختيار بمك كع
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 صدق المقياس:
 

 :التالية الخطكات الباحث اتبع الميني االختيار قياسم صدؽ مف لمتحقؽ
 

 رك المنطقي بالصدؽ ييعرؼ الذم المحك ميف، صدؽ الباحث استخدـ حيث: المحكميف صدؽر. 
 االختصاص ذكم مف محكمان ( 12) عمى المقياس عرض خبلؿ مف كذلؾ الدراسة، قياسلم الظاىرم

 صياغة كسبلمة رجمو، مف ريعدَّ  لما المقياس مناسبة مف التأكد بيدؼ كذلؾ متعددة، جامعات في
( 7) حذؼ تـٌ  لذا ،%(88) المقياس عبارات عمى المحكميف بيف االتفاؽ نسبة بمغت كقد الفقرات،
 معاني تحمؿ رنيا رك المحدد، البعد مع تتكافؽ ال نياأل المحكميف، آرا  بحسب حيتياصبل لعدـ فقرات
 تعديؿ كتـ ،(40 ،30 ،27 ،25 ،18 ،11 ،8) األرقاـ تحمؿ التي الفقرات كىي مختمفة بصيغ مكررة
 المقياس رف إلى يشير كىذا ،(6 الممحؽفقرة )( 43) عمى المقياس كاستقر الفقرات، بعض صياغة
 .مقبكؿ ظاىرم بصدؽ يتمتع

 
 ( اآلتي:3.4كتَـّ تصحيحو كفقان لخمسة مستكيات لئلجابة، كما ىك مك ح في الجدكؿ )

 
 المقياس مفتاح تصحيح فقرات: (4.3جدول رقم )

 مفتاح التصحيح 
 إطبلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  مستوى اإلجابة
 1 2 3 4 5 قيمة اإلجابة

 
ر عنو بقدرة كؿ فقرة في األداة عمى اإلسياـ في الدرجة الكمية، كييعبَّر عبَّ كيي : المقياس ب. صدق بناء

، بغض النظر عف معنى ىذا االرتباط باط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياسعف ذلؾ إحصائيان بمعامؿ ارت
 (.1986كظيفيان )السيد، 

 
َـّ قد ك  فقرة عمى عينة ( 43حساب صدؽ الفقرات مف خبلؿ تطبيؽ المقياس الذم تككف مف ) ت

( طالبان كطالبة، حيث 60استطبلعية مف طمبة الصؼ العاشر مف خارج عينة الدراسة، كبمغ حجميا )
دخاليا لمحاسب اآللي، كقد صى  حت كافة مي تـ تكزيع رداة الدراسة عمييـ، ثـ تـ جمعيا كترميزىا كا 

( إلى 1981كقد رشار رحمد )( مفردة، 60االستبانات لمتحميؿ، كبذلؾ تشكمت العينة االستطبلعية مف )
 ركرة النظر إلى مستكل داللة معامؿ االرتباط، لمفصؿ بيف الفقرات التي ستبقى في األداة، مف تمؾ 

 التي يجب رف تيحذؼ.
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( فقرة، كىي الفقرات التي قؿَّ معامؿ 12( فقرة، كتـ استبعاد )31كقد استقر المقياس بعد ذلؾ عمى )
، 21، 17، 15، 13، 10، 9(، كالتي حممت األرقاـ )0.250قياس عف )ارتباطيا مع الدرجة الكمية لمم

األمر الذم ردل إلى بقا  الفقرات ذات صدؽ البنا  المرتفع، كالجدكؿ  ،(42، 41، 40، 33، 31، 24
 التالي يك ح معامبلت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية ليا: (3.5)
 

 االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية لممقياس((: صدق بناء األداة )قيم معامبلت 4.3جدول رقم )
 معامل االرتباط الفقرة الرقم
 **0.392 رحمـ بما سيككف عممي عميو في المستقبؿ. 1

 **0.532 إنني في الحقيقة قد اتخذت قراران بشأف اختيار مينة ما. 2
 **0.347 مستقبمي الميني يجعؿ مني الشخص الذم رريده. 3
 *0.257 ىك مطمكب مف المينة التي رطمح إلييا. رعرؼ جيدان عما 4

ىنػػاؾ مجػػػاؿ لػػػي باختيػػار تخصصػػػي المدرسػػػي، لػػذا فػػػإنني رعػػػرؼ رم التخصصػػػات  5
 سأختار.

0.451** 

 **0.440 ال رقـك بتغيير اختياراتي المينية. 6

 **0.404 رفكر في اختيار مينة لي قبؿ إنيا  المدرسة. 7
 *0.305 لمناسبة لي.عميَّ رف رختار بنفسي المينة ا 8
 0.025 معرفتي عف المينة التي رختارىا يقمؿ مف كقكعي بالخطأ. 9
 0.200 معرفتي لمميف المتكفرة ميـ كي رتمكف مف اختيار مينة تناسبني. 13
 **0.365 مف المحتمؿ رف رنجح في مينة معينة، كما ىك الحاؿ في رم مينة رخرل. 11
 **0.434 ستقبؿ بعد تخطيط كدراسة مف قبمي.رعتقد رنني سألتحؽ بمينة الم 12
 0.221 سأجد المينة التي تناسبني عاجبلن رـ آجبلن. 13
 *0.287 رحاكؿ اختيار المينة التي ستشعرني بالر ا الذاتي. 14
 0.036 إف تكقعاتي مف مينتي المستقبمية مرتفعة. 15
 **0.340 ينة.ىمي في اختيار مينة ما ىك النجاح المستقبمي في تمؾ الم 16
 0.052 إف التخطيط الختيار مينة ما يجب رف يتناسب مع قدراتي كميكلي. 17
 *0.285 األخذ بنصائح اآلخريف ال يعني اختيارم لمينة معينة. 18
 **0.486 ال رعاني مف الحيرة بشأف اختيار المينة المناسبة لي. 19
 **0.395 يَّ كالدٌم.ليس مف ال ركرم رف رختار المينة التي يقترحيا عم 23
 0.202 رقرر بنفسي حكؿ طبيعة العمؿ الذم رريده في المستقبؿ. 21
 **0.343 ليس ألصدقائي دكر في اختيارم لمينتي. 22
 **0.340 ال رعتمد عمى شخص ما في رف يختار مينة لي. 23
 0.162 الكالداف ىما األف ؿ في اختيار المينة المناسبة لي. 24
 *0.293 م لمينة يجب مراعاة االختبلؼ بينيا كبيف الميف المختمفة. عند اختيار  25
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 *0.319 يمكف رف يناسب الشخص الكاحد مجمكعة مف الميف. 26
 *0.312 رعتقد رنني قادر عمى اختيار مينة تناسبني. 27
 **0.502 في كثير مف األحياف قد رقبؿ بمينة رقؿ مما كنت رطمح إليو. 28
 *0.274 رف رتخيؿ نفسي في مينة ما.مف السيؿ عمٌي  29
 *0.259 رعتقد رف مستقبمي الميني مثمر، لذلؾ عميَّ االىتماـ باختيار مينة ما. 33

الميـ عند اختيار المينة ىك مػا رعرفػو عػف المينػة، كلػيس األشػخاص الػذيف يعممػكف  31
 بيا.

-0.055 

 **0.453 لدمَّ معمكمات معقكلة عف عالـ الميف. 32
 0.165 المعب عف العمؿ في مينة ما. رف ؿ 33
 **0.473 ال رشعر بكجكد اختبلؼ حقيقي بيف قدراتي كتطمعاتي المينية. 34
 *0.321 رعرؼ رٌم نكعو مف العمؿ رختار، ألفَّ كؿ شخص يعطيني كجية نظر مختمفة. 35
 **0.548 مف السيؿ عمى الشخص رف يتخذ قراران مينيان. 36
 **0.507 العمؿ ممتعه كمعزز. 37
 **0.556 رنجذب إلى مينة ما. 38
 **0.335 اىتـ بجمع المعمكمات حتى رستطيع ك ع بدائؿ عند اختيارم الميني. 39
 0.186 ال رعتمد عمى شخص ما في رف يختار مينة لي. 43
 0.095 لدمَّ القدرة عمى تحديد مينة معينة لي المستقبؿ. 41
 0.106 عدني في تحقيؽ رىدافي المينية.لدمَّ المقدرة عمى ك ع بدائؿ تسا 42
 *0.326 تعميمي ي ثر في عممية االختيار الميني. 43

 (α  =0.01** دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )
 (  α =0.05* دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

 

 ثبات المقياس:
 

(، حيث بمغت Cronbach's Alphaقاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي )
(، كىك معامؿ ثبات مرتفع يفي بأغراض البحث 0.78قيمة معامؿ )كركنباخ رلفا( لممقياس ككؿ )

( التالي يبيف قيمة معامؿ الثبات لكؿ بعد مف ربعاد الدراسة عمى حدة، كقيمة 6.3العممي، كالجدكؿ )
 معامؿ الثبات الكمي لممقياس: 
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 بات لؤلداة ككل وأبعادىا باستخدام معادلة كرونباخ ألفا(: معامبلت الث6.3جدول رقم )
 معامل الثبات المجاالت

 0.84 البعد األكؿ: االىتماـ باالختيار الميني
 0.82 البعد الثاني: اتخاذ القرار في االختيار الميني

 0.76 البعد الثالث: المعمكمات المتكفرة لبلختيار الميني
 0.78 األداة ككل

 

 :دراسةاجراءات ال
 

 الميني رشادالباحث بتنفيذ برنامج اإل قاـ ،كاختيار العينة ،التأكد مف صدؽ كثبات رداة الدراسةبعد 
َـّ  ،المجمكعة التجريبية عمىتنفيذ البرنامج مف   كبعد االنتيا .المجمكعة التجريبيةرفراد عمى   تعبئة ت

( طالبان 32) ـ ابطة كالبالغ عددىلاك التجريبية  تيفعمى المجمكعالبعدم ياس االختيار الميني مق
 الدراسة ىذه إجرا  تـكقد  ( طالبان كطالبة في كؿ مجمكعة.16مجمكعتيف بكاقع )مكزعيف عمى  كطالبة
 :اآلتية الخطكات كفؽ

 ا مبصكرتي)برنامج اإلرشاد الميني، كمقياس االختيار الميني( الدراسة  إعداد رداتي
 بؿ المحكميف.كالتأكد مف صدؽ المحتكل مف قاألكلية، 

  طالبان كطالبة مف طمبة ( 60الدراسة عمى عينة استطبلعية مككنة مف )مقياس تكزيع
َـّ الصؼ العاشر األساسي في مدينة نابمس، ك  اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مجتمع  ت
َـّ استثنا ىـ الحقان مف عينة الدراسة.   الدراسة، كت

 دخ جرا  اختبار صدؽ البنا  جمع بيانات العينة االستطبلعية كترميزىا كا  اليا لمحاسكب كا 
 لفقراتيا.

 النيائية بصكرتيا الدراسة رداة إعداد. 
 (8 ممحؽ. )االختصاص ذات الجيات مكافقة عمى الحصكؿ 
  تطبيؽ المقياس عمى جميع طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدرستي الكندم الثانكية

 ( طالبان كطالبة.210ـ )لمذككر كالحاجة رشدة الثانكية لئلناث، كالبالغ عددى
 ( مفردة، كىـ مف حصمكا عمى رقؿ الدرجات عمى 50اختيار عينة مف الطمبة قكاميا )

 مقياس االختيار الميني.
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  اد كؿ مجمكعة بطريقة تقسيـ الطمبة إلى مجمكعتيف تجريبية ك ابطة، كاختيار رفر
 ( طالبان كطالبة.16بمغ عدد رفراد كؿ مجمكعة ) عشكائية، حيث

  برنامج اإلرشاد الميني عمى رفراد المجمكعة التجريبية.تطبيؽ 
  ل ابطةاك التجريبية  تيفياس االختيار الميني عمى المجمكعمقتعبئة. 
  دخالجمع البيانات ك  اإلحصائية الرزمة باستخداـ إحصائيا كمعالجتيا الحاسب إلى ياا 

 (.SPSS) االجتماعية ـلمعمك 
 التكصيات كاقتراح السابقة، الدراسات مع قارنتياكم كمناقشتيا، كتحميميا النتائج استخراج 

 .المناسبة
 

 :متغيرات الدراسة
 

 .ناثف الذككر كاإليكىي الجنس مف مستكي برنامج اإلرشاد الميني،المتغيرات المستقمة: 
 الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس االختيار الميني.كىي : المتغيرات التابعة

 

 :المعالجات االحصائية
 

دخاؿ ترميزىا جرل مجمكعتيف التجريبية كال ابطة،ال رفراد إجابات تفريغ بعد يا لمحاسب اآللي، بيانات كا 
 SPSS)) االجتماعية لمعمكـ اإلحصائية الرزمة برنامج باستخداـ إحصائيا البيانات معالجة تمت ثـ

 :المستخدمة اإلحصائية المعالجات كمف
 

مقياس عمى ال لفقرات النسبي الكزف لتقدير لمعيارية،ا كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات .1
 الدرجات القبمية كالبعدية لكبل المجمكعتيف.

 (Independent Sample T-test). مستقمتيف لعينتيف" ت" اختبار .2
 (.Paired Sample T-Testرتبطتيف )م لعينتيف" ت" اختبار .3
 .(Cronbach -Alpha) رلفا – كركنباخ معادلة .4
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 ل الرابعالفص
 

 عرض نتائج الدراسة
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 :الفصل الرابع
_____________________________________________________ 

 :عرض نتائج الدراسة
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف رثر برنامج إرشاد ميني في تحسيف عممية االختيار الميني لدل 
لتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد سعت الدراسة عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدينة نابمس، ك 

عف الس اؿ الرئيس اآلتي: ما رثر فاعمية برنامج إرشاد ميني في تحسيف عممية االختيار لئلجابة 
 الميني لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدينة نابمس؟

 
 

 :الرئيس لمدراسةسؤال النتيجة  1.4
 

و:  ي في تحسيف عممية االختيار الميني لدل عينة مف طمبة فاعمية برنامج إرشاد مين درجةما كنصَّ
 الصؼ العاشر األساسي في مدينة نابمس؟

 
 الس اليف األكليف مف رسئمة الدراسة: قاـ الباحث باإلجابة عف كلئلجابة عف الس اؿ الرئيس لمدراسة، 

 
 :األولنتيجة السؤال  1.1.4

 
القياس البعدي بين أفراد المجموعة ىل ىناك فروق في درجة االختيار الميني عمى كنصو: 

التجريبية التي تمقى أفرادىا برنامجًا إرشاديًا مينيًا لتحسين عممية االختيار الميني والمجموعة 
 الاابطة التي لم يتمق أفرادىا أي برنامج؟

  
 Independent Sampleتـ حساب نتائج اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف )كالختبار كجكد ىذه الفركؽ، 

T-Test المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتكسطات استجابات رفراد المجمكعتيف ( ك
 ( اآلتي تك ح ذلؾ:1.4التجريبية كال ابطة عمى القياس البعدم، كالنتائج في الجدكؿ )
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بين أفراد المجموعتين (: نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لفحص الفروق 1.4جدول رقم )
 ية والاابطة عمى القياس البعديالتجريب

 ربعاد القياس البعدم

المجمكعة التجريبية 
 (16)ف=

المجمكعة ال ابطة 
 (16)ف=

 قيمة )ت(
مستكل 
المتكسط  الداللة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 *0.001 6.318 0.51 3.20 0.48 4.31 االىتماـ باالختيار الميني
 *0.001 4.621 0.51 2.68 0.64 3.62 اتخاذ القرار 

 *0.010 2.745 0.68 2.80 0.68 3.46 المعمكمات المتكفرة لبلختيار الميني
 *0.001 5.013 0.50 2.89 0.45 3.80 الدرجة الكمية

 .30كدرجات حرية = ( α ≤ 0.05* داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات رفراد  ( السابؽ1.4كيت ح مف الجدكؿ )
المجمكعتيف التجريبية كال ابطة عمى ربعاد رداة الدراسة كالدرجة الكمية ليا في القياس البعدم، إذ 

( كانحراؼ 3.80جا ت الدرجة الكمية لممقياس البعدم عمى رفراد المجمكعة التجريبية بمتكسط حسابي )
( كانحراؼ 2.89فيما حصؿ رفراد المجمكعة ال ابطة عمى متكسط حسابي ) (،0.45معيارم )
 (.0.50معيارم )

 
في االختبار رف قيمة مستكل الداللة لمدرجة الكمية لممقياس ري ان الجدكؿ السابؽ يت ح مف كما 

ما  ،(0.05)مستكل الداللة ( كىي رقؿ مف قيمة 0.001البعدم لبرنامج اإلرشاد الميني قد جا ت )
في شير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف رفراد المجمكعة التجريبية كرفراد المجمكعة ال ابطة ي

لصالح المجمكعة التجريبية التي تمقى رفرادىا برنامج إرشادو عمى القياس البعدم درجة االختيار الميني 
 ميني.

 
 نتيجة السؤال الثاني: 3.1.4

 
ار الميني ما بين القياسين القبمي والبعدي لدى أفراد ىل ىناك فروق في درجة االختي كنصو:

 المجموعة التجريبية التي تمقى أفرادىا برنامجًا إرشاديًا لتحسين عممية االختيار الميني؟ 
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-Paired Sample Tكالختبار كجكد ىذه الفركؽ، تـ حساب نتائج اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف )

Testات استجابات رفراد المجمكعة التجريبية عمى القياسيف القبمي ( كالمتكسطات الحسابية لمتكسط
 ( التالي تك ح ذلؾ:2.4كالبعدم، كالنتائج في الجدكؿ )

 
بين القياسين القبمي والبعدي ألفراد ما (: نتائج اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين 2.4الجدول رقم )

 المجموعة التجريبية

 أبعاد الدراسة
 القبمي البعدي

ستوى م قيمة "ت"
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عينتيف 
 مرتبطتيف

3.0898 0.5410 2.6290 0.2277 3.540 *0.003 

 1كدرجات حرية = ( α ≤ 0.05* داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )
 

متكسطات الحسابية عمى القياسيف القبمي ( السابؽ كجكد فركؽ ظاىرية في ال2.4كيت ح مف الجدكؿ )
( كىي 0.003كالبعدم ألفراد المجمكعة التجريبية، كما يت ح ري ان رف قيمة مستكل الداللة جا ت )

(، ما يشير إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 0.05رقؿ مف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية )
البعدم ألفراد المجمكعة التجريبية التي تمقى رفرادىا برنامج ( بيف القياسيف القبمي ك α ≤ 0.05الداللة )

 إرشاد ميني، ككانت ىذه الفركؽ لصالح القياس البعدم.
 

اإلجابة عمى الس اؿ الرئيس ( السابقة يمكف 4-1,2كمف خبلؿ النتائج التي تظير في الجداكؿ )
في درجة االختيار حصائيان كجكد فركؽ دالة إ( إلى 1.4في الجدكؿ )لمدراسة، حيث تشير النتائج 

رفراد المجمكعة التجريبية كرفراد المجمكعة ال ابطة في االختبار البعدم، كما تشير النتائج بيف الميني 
القياسيف ( إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في درجة االختيار الميني بيف 2.4الكاردة في الجدكؿ )

م شر كا ح عمى كمو ، كىذا ممية االختيار المينيفي ع القبمي كالبعدم ألفراد المجمكعة التجريبية
خ ع لو رفراد المجمكعة التجريبية في تحسيف برنامج اإلرشادم الميني الذم ال يةفاعمفي كجكد رثر 

 عممية عممية االختيار الميني.
 

 من أسئمة الدراسة: نتيجة السؤال الثالث 2.4
 قياس البعدي تعزى لمتغير الجنس؟ىل توجد فروق في درجة االختيار الميني عمى الكنصو: 
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 Independent Sampleكلئلجابة عف ىذا الس اؿ تـ حساب نتائج اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف )

T-Test لمتكسطات استجابات رفراد المجمكعة التجريبية كاالنحرافات المعيارية ( كالمتكسطات الحسابية
 ( اآلتي تك ح ذلؾ:3.4في الجدكؿ ) عمى القياس البعدم تبعان لمتغير الجنس، كالنتائج

 
 في درجة االختيار الميني(: نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لفحص الفروق 3.4جدول رقم )

 عمى القياس البعدي تبعًا لمتغير الجنس 

 ربعاد القياس البعدم
 (8)ف= إناث (8)ف= ذككر 

 قيمة )ت(
مستكل 
المتكسط  الداللة

 الحسابي
االنحراؼ 

 ارمالمعي
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 3.983 0213. 773. 3.75 743. 3.76 االىتماـ باالختيار الميني

 5343. 6293. 693. 3.06 813. 3.23 اتخاذ القرار 

 3.133 1.697 583. 2.91 853. 3.35 المعمكمات المتكفرة لبلختيار الميني

 3.262 1.144 543. 3.24 723. 3.45 الدرجة الكمية

 .14* درجات الحرية = 
( السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتكسطات استجابات 3.4كيت ح مف الجدكؿ )

تبعان لمتغير  رفراد المجمكعة التجريبية عمى ربعاد رداة الدراسة كالدرجة الكمية ليا في القياس البعدم
( بانحراؼ معيارم 3.45س عمى متكسط حسابي )، إذ حصؿ الذككر في الدرجة الكمية لممقياالجنس

 (.0.54( بانحراؼ معيارم )3.24(، فيما حصؿ اإلناث عمى متكسط حسابي )0.72)
 

كلكافة ربعاده في كما تشير النتائج في الجدكؿ السابؽ رف قيمة مستكل الداللة لمدرجة الكمية لممقياس 
( كىي 0.262)كل الداللة لمدرجة الكمية لو (، إذ جا ت قيمة مست0.05قد جا ت < )البعدم االختبار 

في درجة ما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان  ،(0.05) مستكل الداللة ركبر مف قيمة
( في القياس البعدم ألفراد المجمكعة التجريبية تبعان α ≤ 0.05عند مستكل الداللة )االختيار الميني 
 لمتغير الجنس.
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 الفصل الخامس
 
 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 :الفصل الخامس
____________________________________________________ 

 :نتائج والتوصياتمناقشة ال
 

فاعمية برنامج إرشادم ميني في تحسيف عممية االختيار الميني رثر ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى 
ر األساسي في المدارس الحككمية في مدينة نابمس، كفي ىذا الفصؿ لدل عينة مف طمبة الصؼ العاش

نتائج رسئمة الدراسة كفر ياتيا، كمناقشة ىذه النتائج كتقديـ التكصيات  بتفسيرسيقـك الباحث 
 كالمقترحات التي خرج بيا في  ك  ىذه النتائج.

 
 نتائج الدراسة ومناقشتيا 1.5

 
 دراسة: مناقشة نتائج السؤال الرئيس لم 1.1.5

 
برنامج إرشاد ميني في تحسيف عممية االختيار الميني لدل عينة مف طمبة فاعمية كنصو: ما رثر 

 الصؼ العاشر األساسي في مدينة نابمس؟
 

( إلى كجكد رثر فاعؿ ليذا البرنامج في 2.4( ك)1.4رشارت محصمة النتائج الكاردة في الجداكؿ )
 ساسي في مدينة نابمس.الصؼ العاشر األ تحسيف فاعمية االختيار الميني لدل طمبة

 
كفيما يمي التي رجابت عنو، نتائج األسئمة كلمناقشة نتائج ىذا الس اؿ ينبغي التطرؽ إلى مناقشة 

 تك يح ذلؾ:
  

 مناقشة نتائج السؤال األول:  1.1.1.5
 

ة المجموعأفراد بين  البعدي ىل ىناك فروق في درجة االختيار الميني عمى القياسونصو: 
والمجموعة لتحسين عممية االختيار الميني التجريبية التي تمقى أفرادىا برنامجًا إرشاديًا مينيًا 

كالختبار كجكد ىذه الفركؽ، تـ حساب نتائج اختبار "ت"  الاابطة التي لم يتمق أفرادىا أي برنامج؟
رافات المعيارية ( كالمتكسطات الحسابية كاالنحIndependent Sample T-Testلعينتيف مستقمتيف )
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كقد رشارت نتائج ، البعدم عمى القياسكال ابطة التجريبية  تكسطات استجابات رفراد المجمكعتيفلم
البعدم عمى القياس االختيار الميني تحسيف عممية إلى كجكد فركؽ في درجة  ( السابؽ1.4الجدكؿ )

ح المجمكعة التجريبية التي بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة ال ابطة، ككانت ىذه الفركؽ لصال
 تمقى رفرادىا برنامج إرشاد ميني.

 
، كىذا يدؿ عمى ة االختيار المينييدا  المجمكعة التجريبية في عممتحسف ر كيعزل الباحث ذلؾ إلى

كيرجع ذلؾ لطبيعة البرنامج المستند لنظريات اإلرشاد الميني ، ثر لمبرنامج اإلرشادم المستخدـكجكد ر
دة داخؿ البرنامج بكاقع حياة الطمبة، كما يكاجيكف خبلؿ ك نشطة المكجاط الفعاليات كاألة كارتبالمختمف

ـ يك الميني المناسب، كمعرفتيار التخصص الدراسي رمف تردد كحيرة في اخت ،ىذه المرحمة العمرية
لتعبير عف بالمكائمة بيف رغابتيـ كمتطمبات المينة. ككذلؾ تكفير البرنامج المساحة الكافية ليـ كحرية ا

ركثر  ايككنك  فعمى رف البرنامج ساعد الطمبة كما ر خريف عند مشاركتيـ بالفعاليات.آرائيـ كاحتراـ اآل
لمعمؿ بيا مينة مف بيف الميف األخرل  اك رف يختار  اعك انيـ استطكرالمينية،  ـقدرة عمى تحديد رىدافي

قدرة عمى تحديد التخصص رك العمؿ  مقد اكتسب مف البرنامج اإلرشاد الطالبكىنا يككف بالمستقبؿ، 
 الذم يناسبو تمامان، كيستطيع رف يعرؼ الميف التي ال تتناسب مع ميكلو كقدراتو.

 
 

 مناقشة نتائج السؤال الثاني:  2.1.1.5
 

ىل ىناك فروق في درجة االختيار الميني ما بين القياسين القبمي والبعدي لدى أفراد  كنصو:
كالختبار  قى أفرادىا برنامجًا إرشاديًا لتحسين عممية االختيار الميني؟المجموعة التجريبية التي تم

( Paired Sample T-Testكجكد ىذه الفركؽ، تـ حساب نتائج اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف )
كالمتكسطات الحسابية لمتكسطات استجابات رفراد المجمكعة التجريبية عمى القياسيف القبمي كالبعدم. 

( السابؽ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في درجة االختيار الميني بيف 2.4ج الجدكؿ )كقد رشارت نتائ
القياسيف القبمي كالبعدم ألفراد المجمكعة التجريبية في عممية االختيار الميني، ككانت ىذه الفركؽ 

ميني لصالح االختبار البعدم، كىذا كمو م شر كا ح عمى كجكد رثر في فاعمية البرنامج اإلرشادم ال
 الذم خ ع لو رفراد المجمكعة التجريبية في تحسيف عممية عممية االختيار الميني.

 
كتتفؽ ىذه النتيجة التي تشير إلى فاعمية برنامج اإلرشاد الميني في تحسيف عممية االختيار الميني 

( 2009لدل رفراد المجمكعة التجريبية عمى القياسيف القبمي كالبعدم مع ما تكصؿ إليو البمكشي )
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( كالمذاف رشارا إلى كجكد رثر ذك داللة إحصائية عمى مقياس اتخاذ القرار كاالختيار 2014كالنكايسة )
الميني لممجمكعة التجريبية التي خ عت لبرنامج تدريبي عمى اتخاذ القرار كاالختيار الميني كفقان 

 لنظرية ىكالند عمى القياسيف القبمي كالبعدم.
 

( كالذم رشار إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عمى 2011كصؿ إليو العزيزم )كما تتفؽ ري ان مع ما ت
القياسيف القبمي كالبعدم ألفراد المجمكعة التجريبية التي خ عت لبرنامج إرشادم جمعي لتحسيف 

 مستكل اتخاذ القرار الميني.
 

كد فركؽ دالة ( كالذم رشار إلى عدـ كج2008فيما تختمؼ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو السكاط )
إحصائيان بيف رفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياسي الن ج الميني كميارة اتخاذ القرار الميني عمى 

 القياسيف القبمي كالبعدم.
 

كىذه النتائج تشير إلى فاعمية البرنامج اإلرشادم المستخدـ في الدراسة، كيعزك الباحث ىذه النتيجة 
ي الحتياجات الطمبة، كتحقيقو لرغباتيـ، كمبل متو لممرحمة العمرية لمناسبة البرنامج اإلرشادم المين

لمطمبة، كذلؾ ككف األنشطة التي احتكتيا جمسات البرنامج كالمستندة لنظريات اإلرشاد الميني ساعدتيـ 
عمى رف يتعرفكا عمى شخصياتيـ كبيئاتيـ المينية، كرعطتيـ الفرصة الكتشاؼ ميكليـ كسماتيـ 

بذاتيـ، كالتي مف خبلليا تمكنكا مف تحديد البدائؿ المتكفرة مف التخصصات الدراسية الشخصية كالكعي 
التي تناسبيـ، كاختيار األنسب ليـ بنا  عمى الميف المتكفرة. بحيث تتبلئـ جمسات البرنامج اإلرشاد 

ة المينالميني مع رغبات كقيـ كاتجاىات كاستعدادات كميكؿ الطمبة، كذلؾ مساعدتو عمى رف ينمي 
نيا في عالـ الميف كالذم يتناسب مع إمكانياتيـ، كعمى رف يجرب في الحياة العممية الكاقعية، ك دالتي ي  

 بحيث تكفؿ لو النجاح كالشعكر بالسعادة كتحقيؽ المنفعة.
  

 مناقشة نتائج السؤال الثالث: 2.1.1.5
 

لمتغير الجنس؟ ىل توجد فروق في درجة االختيار الميني عمى القياس البعدي تعزى  كنصو:
 Independent Sampleكالختبار كجكد ىذه الفركؽ، تـ حساب نتائج اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف )

T-Test كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتكسطات استجابات رفراد المجمكعة التجريبية )
( السابؽ إلى عدـ كجكد 3.4)نتائج الجدكؿ حيث رشارت ، عمى القياس البعدم تبعان لمتغير الجنس

 فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة االختيار الميني عمى القياس البعدم تعزل لمتغير الجنس.
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 ،ة قبؿ البد  بتنفيذ البرنامجبيد المجمكعة التجريافر : التجانس بيف رمنيا ،مكركيعزل الباحث ذلؾ لعدة ر
بيف ث احز البيكعدـ تمي ،ماإلرشادالبرنامج ـ الكامؿ لمجنسيف بح كر المقا ات في اتز ككذلؾ االل
بة المشاركيف في كذلؾ المس كلية العالية عند الطمك  ،ماإلرشادناث في جمسات البرنامج الذككر كاإل
كدعـ  ،كاحتراميـ لقكاعد سير العمؿ لممجمكعة ،ستفادة مف البرنامجداتيـ لئلم كاستعدااإلرشادالبرنامج 

ىذا يدؿ عمى الكعي ك  ،ـ كح كر المقا ات الخاصة بالبرنامجااللتز ىؿ ليـ كتشجيعيـ لمطبلب بااأل
دراكيـ أل الطمبةىؿ ك الكامؿ عند األ ية كمدل االستفادة منيا. اإلرشادىمية البرامج عمى حد سكا  كا 

فييا الطمبة، حيث يحرص  يعيشطبيعة البيئة كالثقافة التي إلى  ي ان احث ىذه النتيجة ركيعزل الب
 ف عمى تعميـ ربنائيـ كبناتيـ عمى حد سكا .األىالي في المد
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 التوصيات: 
 

 عممية تحسيف في ميني رشادإ برنامج فاعميةلييا الدراسة الحالية حكؿ بنا  عمى النتائج التي تكصمت إ
األساسي في مدينة نابمس، فإف الباحث يكصي  العاشر الصؼ طمبة مف عينة لدل الميني االختيار

 يمي:بعدد مف التكصيات كما 
 

 ركرة اعتماد البرنامج اإلرشادم المستخدـ في ىذه الدراسة  مف البرامج التدريبية التي  .1
  يقدميا المرشد المدرسي مف رجؿ مساعدة الطمبة عمى تحسيف عممية االختيار الميني.

 ركرة إجرا  المزيد مف الدراسات في مجاؿ االختيار الميني لدل طبلب الصؼ العاشر  .2
 يرات رخرل، كالتنشئة األسرية كرنماط الشخصية كتعمـ الكالديف...ال .كعبلقة ذلؾ بمتغ

 ركرة تطبيؽ البرنامج اإلرشادم الخاص بيذه الدراسة عمى مراحؿ صفية مختمفة، الختبار  .3
 درجة التحسف في عممية االختيار الميني لدل الطمبة في مراحؿ دراسية مختمفة.

مناىج الدراسية في جميع المراحؿ التعميمية بما  ركرة إدخاؿ مك كع االختيار الميني في ال .4
 يتناسب مع كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ.

 
كمف خبلؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة، كفعاليات البرنامج اإلرشادم الميني، كالخبرة 

 العممية التي يمتمكيا الباحث في مجاؿ اإلرشاد النفسي، فقد اقترح اآلتي:
ممية اإلرشاد الميني في المدارس مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ كت ميف برامج اإلرشاد تفعيؿ ع .1

الميني في الخطط السنكية لبرامج التدخؿ اإلرشادم، ك ركرة رف تحتكم المناىج الدراسية 
 عمى مك كعات كق ايا ذات صمة باالختيار الميني.

ف في الميداف فيما يتعمؽ بخدمات العمؿ عمى رفع كفا ة المرشديف كاألخصائييف العاممي .2
 اإلرشاد الميني كالبرامج المينية.

بنا  كتطكير برامج إرشاد ميني لفئات إرشادية رخرل قد تحتاج لتحسيف عممية االختيار  .3
الميني، مثؿ ذكم االحتياجات الخاصة، كاألحداث الجانحيف، كالطمبة مف ذكم صعكبات 

 التعمـ.
سيتدؼ فحص فاعمية برامج اإلرشاد الميني القائمة عمى القياـ بدراسات بحثية متخصصة ت .4

نظريات إرشادية محددة، مثؿ: نظرية ىكالند في االختيار الميني، كنظرية سكبر في االختيار 
 الميني، كنظرية آنرك في االختيار الميني، كنظرية جينزبيرغ في االختيار الميني.
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مينية تيعتمد مف ًقبؿ كزارة التربية كالتعميـ بنا  كتطكير بطاريات اختبارات في مجاؿ الميكؿ ال .5
 العالي كتيطبؽ في البيئة الفمسطينية.

 ركرة اىتماـ الجامعات الفمسطينية باعتماد برامج ركاديمية  مف مستكيي البكالكريكس  .6
كالماجستير في ذات صمة باإلرشاد الميني؛ حتى يتكفر كادر متخصص في مجاؿ خدمات 

 اإلرشاد الميني.
ف تيتـ كزارة التربية كالتعميـ بتربية الميكؿ المينية لمطمبة مف فترات عمرية مبكرة حتى  ركرة ر .7

يتـ التأسيس عمى تمؾ الميكؿ الحقان في عمميات االختيار الميني كالذم يقت ي تطبيؽ برامج 
 مف ىذا النكع عمى طمبة المدارس اإلبتدائية.
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 (1ممحق )
 برنامج اإلرشاد الميني

 
 :ىدف البرنامج االرشادي

 
 :دف العاميال
 

 .المشاركيف في المجمكعة التجريبية مف مدينة نابمسالصؼ العاشر طمبة تحسيف عممية االختيار لدل 
 
 
 ىداف الخاصة:األ
 

 زيادة الكعي الذاتي لبلختيار الميني. .1
 شكف فييا.يالمتكفرة في البيئة التي يعك دة ك معرفة الميف المكج .2
 معمكمات كافية عنيا.التزكد بمتطمبات الميف ك  إلىالتعرؼ  .3
 كقدراتيـ. الطمبة مكانياتإ إلىالتعرؼ  .4
 عمى اختيار الدراسة التي تناسبيـ كتمبي اختيارىـ الميني. ة الطمبةمساعد .5
 ليـ.في التعرؼ عمى الميف المستقبمية المناسبة  ة الطمبةمساعد .6

 
 :شاديالخمفية النظرية لمبرنامج االر 

 
رشاد الميني متمثمة بنظرية طار النظرم لنظريات اإلعداد ىذا البرنامج لئلإاستند الباحث في عممية 

 تخذرالتي كنظرية سكبر  ،خذت منحنى االتجاه الشخصي في عممية االختيار المينيرىكالند كالتي 
ىمية التنشئة رعمى  تف رك كالتي ركز آلكنظرية الحاجات  ،تجاه النمائي في االختيار المينياإل
ف ر التي رشارت إلىكنظرية جينزبيرغ ، شباع الفرد حاجاتو لكي يتمكف مف االختيار المينيا  سرية ك األ

ىمية المرحمة العمرية  في عممية االختيار كركدت عمى ر ،االختيار الميني ىك عممية تطكرية كنمائية
 الميني.
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 :د البرنامجعداإخطوات 
 

 :لبرنامج بالعديد مف الخطكات منيامر ىذا ا
 

 .ساس ىذا البحثرالميني كالتي ىي  رشاددراسة نظريات اإل .1
 .كالتي ليا عبلقة بمك كع البحثمراجعة بعض الدراسات السابقة  .2
 .ية كالتي تـ تطبيقيا في السابؽرشادطبلع عمى بعض البرامج اإلاال .3
 .احتياجاتيـ النمائية كالمجتمعيةاعات فراد العينة كمر رمراعات حاجة  .4
 .ديد اليدؼ مف البرنامجتح .5
 .فراد المجمكعة التجريبيةبيا ألكساإتحديد الميارات التي سيتـ  .6
 صياغة محتكل البرنامج في عدد مف الجمسات كالتي سيتـ تمريرىا لممجمكعة التجريبية كالتي .7

 .امراد تزكيدىـ بيالالميارات ىـ المعمكمات ك رتحتكم عمى 
 .رشادالمحكميف المختصيف في اإل سيتـ عرض ىذا البرنامج عمى مجمكعة مف .8

 
 :المدة الزمنية لمبرنامج االرشادي

 
ككانت  ،سابيعر ةلمدة خمسكاستمرت  ،رشادإعشر جمسات في رشادم المدة الزمنية لمبرنامج اإلتمثمت 

 سبت كالخميس مف كؿ اسبكع.ال ييكم ان،سبكعيردقيقة بكاقع جمستيف  (90)رشادية مدة الجمسة اإل
 

 جمسات البرنامج
 الجمسة االولى 

 
                                      .الجميد وكسر رشاديةاإل  المجموعة بناءة: عنوان الجمس

 ة.دقيق 90الزمن : 
 .، ورق عرض حائطقبلمأ، A4، ورق المستخدمة: كراسي األدوات

 .الحوارو ، النقاشو : المحااره، األساليب
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ككسر الجميد كالتعارؼ ، فراد المجمكعةرع بنا  المجمكعة كتنظـ العمؿ م: اليدف الخاص من المقاء
ىؿ ألكاستبلـ مكافقة ا ،كك ع قكانيف العمؿ مع المجمكعة ،عمى المرشد كالبرنامج كبع يـ البعض

 .الشتراكيـ بالبرنامج
 
 : جراءاتاإل
 

 قة(دقي 30) بناء األلفةالتعارف و  الجمسة األولى:
 

 المدة النشاط
 دقائؽ 30 التعارؼ كبنا  الثقة
 دقيقة 30 مقدمة حكؿ البرنامج
 دقائؽ 15 قكاعد المجمكعة

 دقائؽ 10 تمخيص
 دقائؽ 5 كاجب منزلي

 
ثـ التعرؼ رماـ الطمبة، التعريؼ بنفسو ك  ،مف األلفة بيدؼ خمؽ جك مبةقياـ المرشد بالترحيب بالطثـ 

كاحد ليكتب كؿ  بةتـ تكزيع بطاقات بي ا  عمى الطمط بسيط، بحيث يعمى كؿ منيـ مف خبلؿ نشا
عمى كافة كعر يا كقرا تيا ثـ يتـ تجميع البطاقات، مف ك  و،صدقائررك شكؿ يشتير بو بيف  ةعبار 

ب حاف كؿ منيـ مف صاحب البطاقة، فيقؼ الطالب صكليخم  ، المجمكعة المشاركة في البرنامج
 . بالحياة وىدافرك  وف ىكايتؼ عف نفسو كعالبطاقة كيعر  

 
 دقيقة(: 30مقدمة حول البرنامج )

 
يستخدـ رسمكب  كيشرح طبيعة ىذا البرنامج بأنو ،كاستعدادىـ لمتعاكف الطمبةيشكر المرشد  .1

عمى االختيار  بةكيساعد الطم و،رشاد كالتكجيسمكب ذك فعالية باإلف ىذا األراإلرشاد الجمعي، ك 
رشاد مف حيث إجرا اتو كرىدافو المرشد طبيعة برنامج اإلككذلؾ يك ح  ،الميني الصحيح

خط سير العمؿ في كؿ جمسة، باإل افة إلى عدد الجمسات ك  ،كاألسمكب المتبع في الجمسة
ة، يشارؾ رحيانان رشادياإلالمجمكعة بأنو القائد في ف المرشد دكره يكيب ،كالمدة الزمنية لكؿ جمسة

مدرب ىك نسؽ ردكار األع ا ، ك يكمناقشات األفراد، ك ألفكار انظـ ي ،فعاالن كيبقى دائمان 
 لمميارات التي سكؼ يت منيا البرنامج.
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كرف كؿ فرد في ىذه  ،رنفسيـ بةالدكر األكبر يقع عمى عاتؽ الطمثـ يشير المرشد إلى رف  .2
المجمكعة يتمتع بحرية التعبير عف رفكاره كمشاعره، كانفعاالتو، سكا  اإليجابية رك السمبية في 

كدم متسامح، قابؿ لمنقاش بيف رفراد المجمكعة، كرف عمى كؿ طالب مس كلية ذاتية داخؿ  جك
 المجمكعة، كمس كلية جماعية كع ك مف رع ا  المجمكعة.

كما ىي األشيا  التي ر كؿ منيـ عف تكقعاتو حكؿ البرنامج، رف يعب   الطمبةيطمب المرشد مف  .3
برنامج، ألف ذلؾ يساعد عمى تحديد التكقعات يحققكىا مف خبلؿ اشتراكيـ بال ـيعتقدكف رني

 .تثبيت التكقعات الصحيحة كتعزيزىافي مقابؿ  ،الخاطئة كتصحيحيا
 

 (:يقةدق 15قواعد المجموعة )
 

يقكـ المرشد بتك يح القكاعد التي ينبغي االلتزاـ بيا رثنا  البرنامج التدريبي مف خبلؿ تمريف )قكاعد 
يشترككف في البرامج  األفرادبعض  بة، كيبيف ليـ رفحديث مع الطميث يقكـ المرشد بالالمجمكعة(، ح
حتى ك كالبعض اآلخر يأتكف لممشاركة كالتعبير عف خبراتيـ كتجاربيـ الشخصية،  ،التدريبية لمتعمـ

بيا حتى نصؿ ليذه الجميع متـز يال بد مف ك ع قكاعد كحدكد معينة  ةيتسنى لمجميع التحدث بأريحي
 ما ىي القكاعد التي قد ن عيا، كيتـ استخداـ العصؼ الذىني بيفك تجاربنا  الركح في الحديث عف

لبعض ف يتـ تكجيييـ بطريقة غير مباشرة راعد المقترحة عمى المكح، كال بد كمف ثـ كتابة القك  بةالطم
 لقكاعد مف رىميا:ا
 

اركة في كالمكاظبة عمى المش ،الكقت المحددفي االنصراؼ احتراـ مكاعيد الجمسات بالح كر ك  .1
 جميع الجمسات اإلرشادية.

عطى رثنا  الجمسة رك قبؿ االنصراؼ لمكعد اإلنصات الجيد كتنفيذ التعميمات اإلرشادية التي تي  .2
 الجمسة القادمة.

ما يدكر فييا طي الكتماف كبيف المشاركيف يبقى بحيث  ،مبدر السرية في جمسات المجمكعة .3
 لخبرات كاالستفادة مف البرنامج.بيدؼ الشعكر بالحرية كاألماف كتبادؿ ا ،فقط

 
كسكؼ يتعرفكف  ،دقيقة 90مدة كؿ جمسة ك   ،رشاديةإجمسات  عشرمرشد بأف عدد الجمسات كيذكر ال

 عمى العديد مف ميارات  االختيار الميني في  البرنامج في الجمسات القادمة.
 دقائق(: 10تمخيص )
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عمى التزاميـ كمساىماتيـ في الجمسة،  لطمبةايقكـ المرشد بتمخيص كؿ ما دار في الجمسة، ثـ يشكر 
ذكرىـ بمكعد الجمسة القادمة، كيخبرىـ يثـ  ،ثـ يطمب منيـ ردا  الكاجب المنزلي، كيقكـ بتك يحو ليـ

 .و في الجمسة المقبمة سنتعرؼ عمى مفيـك الذات المينيةرن
   

 دقائق(: 5الواجبات المنزلية )
 

 ؟لم مكنوعؾ لتك يح المرشد بعد سمام تكقعاتؾ حكؿ البرنامج /اكتب
 

 تقييم الجمسة:
 ىؿ كانت رىداؼ البرنامج كا حة لؾ؟ .1
ىؿ مف كاستبلـ مكافقات األ ،ع ا  عمى الح كرالمقا  يقكـ المرشد بشكر األ في نياية .2

 .د عمى المقا  التالي حسب االتفاؽكيأع ا  كالتاأل
 : الجمسة الثانية

 .دقيقة (90)الزمن: 
 .بالذات المينية الكعي  :عنوان الجمسة

 .قبلـكركراؽ ، ر :المستخدمة األدوات
 .الكاجبات المنزليةك  ،، التمثيؿ المسرحيدكارالنقاش، لعب األ، المحا رة :المستخدمة األساليب

 ،ىمية ىذه المرحمة الدراسية في حياتيـرع ا  المجمكعة رف يدرؾ ر :من المقاءاليدف الخاص 
 .ىميتيا في اتخاذ القراررك  ،في ىذه المرحمة العمرية مف حياتيـ كمعرفة المفاىيـ المتعمقة بذكاتيـ

 
 الوقت جراءاتاإل

 دقائؽ 10 مشاعرىـ  عفع ا  المجمكعة كس اليـ أب بالترحي
 دقائؽ  5 ع ا  المجمكعةتمييد حكؿ المرحمة الحالية أل

 دقائؽ 10 عرض عف الذات
 دقيقة 20 ع ا التعبير عما قاـ بو األ

 دقيقة 30 دكاراألفعالية لعب 
 دقيقة 15 نيا  ا  تمخيص ك 

 :جراءاتاإل
 

 ع ا  كشكرىـ عمى الح كر كمناقشة الكاجب المنزلي. يقـك المرشد بالترحيب باأل .1
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 .ع ا  المجمكعةرة التي يمر بيا يقـك المرشد بالتمييد كالحديث بشكؿ بسيط عف المرحم .2
 .عف الذات يـ عر ان يقـك المرشد بالتمييد حكؿ مك كع مفيـك الذات كيقدـ ل .3
نفسيـ في ينظركف ألعف ذكاتيـ ككيؼ  ةع ا  كتابة مفاىيميـ الخاصالمرشد مف األيطمب  .4

 ،دقائؽ لكتابة ىذه المفاىيـ مع التركيز عمى المفاىيـ التالية )الميؿ (10)عطائيـ ا  ك  ،المستقبؿ
 .(كالسمات الشخصية ،كاالستعداد ،كالقدرات

 
 ماـ كاالنتباه نحك مك كع معيف كيرغب بالقياـ بو.االىتب: ىك شعكر الفرد كالميؿ

 
 ك الفطرة .رتدريب ال  كاف باالقدرة: ىك كؿ ما يستطيع الفرد القياـ بو في الكقت الحا ر سك 

 
مف الميارة في مجاؿ  لى مستكل عاؿإف يصؿ رالفرد عمى التعمـ بسرعة كسيكلة ك : قدرة االستعداد
 معيف. 

 
ك العبلمات المميزة عند الشخص كىي الصفات االجتماعية ر : كىي الصفاتالسمات الشخصية

السمكؾ  كىي تصؼ و،ك مينتر وات عمى مدل تكيؼ الفرد مع دراستكالخمقية كالمزاجية كتدؿ ىذه الصف
 .اجتماعي( عنده )الخجؿ، انطكائي، كسكؿ، عدكاني، متشائـ، متفائؿ،

 
ا  المرشد الكقت الكافي لكؿ عطإيطمب المرشد مف كؿ ع ك الحديث عما قاـ بكتابتو مع  .5

  .ع ك لمتعبير عف ذاتو
 ةلى مكاقؼ محددإفراد المجمكعة ريقكـ المرشد بتعريض ف ر: كىي دكارالقياـ بفعالية لعب األ .6

 اتاالحتياج يختاركا ىذه المينة مع مراعاة فر، ككيؼ عمييـ اختيار مينة معينةمثؿ: ) ،مسبقا
ف يمثمكا كيؼ يعممكا في ىذه ركعمييـ  ،بات المينة(متطمكطريقة تنفيذ ىذه المينة )لدييـ، 
 المينة.

مكا بكتابة ف يقك رع ا  جب بيتي، حيث يطمب المرشد مف األع ا  المجمكعة كارعطا  إ .7
 .ف يعممكارع ا  لممستقبؿ، كماذا يحبكف الميف التي يريدىا األ

 .كد عمى المقا  التاليي  ، ك ع ا  عمى الح كريشكر المرشد األ .8
 :لثالثةالجمسة ا
 .دقيقة (90)الزمن: 

 . تيم المينيةانماط المينية ليوالند لمعرفة خيار األ : عنوان الجمسة
 .النقاشك ، الحكارك ، العصؼ الذىني :األساليب
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 .، اختبار ىكالند(LCD Projectorجياز العرض )، الكمبيكتر المستخدمة: األدوات
 .ـ المينية حسب نظرية ىكالندئاتيينماطيـ كبرالتعرؼ عمى  اليدف الخاص من  المقاء:

 
 الوقت جراءاتاإل

 دقائؽ 10 ع ا الترحيب باأل
 دقائؽ 10 الكاجب البيتي

 دقيقة 40لى إ 30مف  حسب نظرية ىكالند نماط المينيةاأل
 دقائؽ 15 عرض باكربكينت

 دقيقة 15 نيا ا  تمخيص ك 
 
 : جراءاتاإل
 

 .ـ ا  المجمكعة كيشكرىـ عمى ح كرىعأيرحب المرشد ب .1
 

كيناقشيـ بما كتبكا  ،ع ا المقا  السابؽ كطمب الكاجب مف األيقكـ المرشد بالحديث عف  .2
 .دقائؽ لمحديث عما كتبكا (10)ع ا  المجمكعة مدة يعطي ربحيث 

 
 ،كالبحثي ،ية حسب نظرية ىكالند كالتي تتمثؿ: الكاقعيالمين األنماطيقكـ المرشد بشرح  .3

نيـ مف تطبيؽ قدراتيـ كالتي تمك   ،ككذلؾ البيئات .كالفناف ،كالمغامر ،كالتقميدم ،كاالجتماعي
يـ اتصيف مف خبلؿ التفاعؿ بيف شخيفراد يتبفسمكؾ األ ،كقيمييـ كميارتيـ كاتجاىتيـ
 كخصائص بيئاتيـ.

 
ئات يكالب األنماطفراد المجمكعة عمى رف يتعرؼ رجؿ ريقكـ المرشد بعرض البكربكينت مف  .4

 الستة كالبيئات. األنماطكيقـك المرشد بتك يح ىذه  ،الندالمينية التي تحدث عنيا ىك 
ة  يكسماتيـ الشخصاداتيـ ع ا  عمؿ كاجب بيتي عف قدراتيـ كميكليـ كاستعديطمب مف األ .5

 .نحك الميف
 

 ع ا  عمى الح كر كي كد عمى المقا  التالي.يمخص المرشد المقا ، كيشكر األ .6
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 :الجمسة الرابعة
 .دقيقة (90) :الزمن
 .اختبار ىوالند لبلختيار الميني تطبيق: الجمسة عنوان

  .العصؼ الذىني ،عرض بكربكينت ،الحكار :األساليب
 .قبلـر ،اختبار ىكالند، تكبالب :األدوات

المينية بنا  عمى الجمسة تطبيؽ الشباب اختبار ىكالند كالتعرؼ عمى رمكزىـ : اليدف العام من المقاء
 .السابقة

 
 الوقت جراءاتاإل

 دقائؽ 5 ع ا حيب باألالتر 
 دقائؽ 5 الكاجب البيتي 

 دقيقة30 تعبئة اختبار ىكالند 
 دقيقة 15 تصحيح االختبار كالخركج بالنتيجة 

 دقيقة 5 نيا ا  تمخيص ك 
 
 : جراءاتاإل
 

 الترحيب بالمشاركيف كشكرىـ عمى الح كر. .1
 

 قياـ المرشد بمناقشة الكاجب البيتي معيـ. .2
 

ىذا االختبار، كيحدد ، كيطمب قائد المجمكعة منيـ القياـ بتعبئة لمينيتكزيع اختبار ىكالند ا .3
 ختبار.إلتماـ تعبئة نمكذج االنصؼ ساعة ليـ الحد األدنى لمكقت ب

كؿ تعريؼ ك  ،جابتيـ عمى اختبار ىكالندإيد رمكزىـ المينية بنا  عمى عمى تحد الطمبةمساعدة  .4
 ر.حسب نتائج االختبا والميف التي تنطبؽ عميبشخص 

 
 :الجمسة الخامسة

  .دقيقة( 90: )الزمن
 .القيـ المينية: عنوان الجمسة
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 .، عركض باكربكينتالحكار، النقاش المستخدمة:األساليب 
  .كمبيكتر ،يكتر، بركجيكتر، اختبار سكبرالكمب :األدوات

لؾ مف خبلؿ كذ ،تيـ المينية كقدراتيـ كميكليـ المينيةاخيار لمعرفة الشباب  :اليدف العام من المقاء
 عمى اختبار سكبر. الكعي  بقيميـ كبالمرحمة النمائية ليـ بنا ن 

 
 الوقت جراءاتاإل

 دقائؽ 5  ع ا الترحيب باأل
 دقائؽ 5 الكاجب البيتي 
 دقيقة 30 حؿ االختيار عند سكبر جكنزبرغاالقيـ المينية كمر 

 دقيقة 15 معرفت قيميـ التي تكثر عمى اختيارىـ الميني 
 دقائؽ 5 نيا ا  ك تمخيص 

 
 :جراءاتاإل
 

  .ع ا  المجمكعة كيشكرىـ عمى ح كرىـأيرحب المرشد ب .1
 

لمتعرؼ عمى ما قامكا ع ا  المقا  السابؽ كطمب الكاجب مف األيقكـ المرشد بالحديث عف  .2
 .دقائؽ لمحديث عما كتبكا (10)ع ا  المجمكعة مدة رعطا  مع إ إجاباتيـ، كيناقشبو، 

 
 ،فراد المجمكعة عمى قيميـ المينيةرف يتعرؼ رجؿ رلبكربكينت مف يقكـ المرشد بعرض ا .3

 .ختيار الميني حسب سكبر كجكنزبرغحؿ النمائية كعبلقتيا باالاككذلؾ المر 
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 ،الميني الذات مفيـك يطكر ،المناسب العمؿ عف رفكار تككيف(: 17–14) البمكرة مرحمة.ر 

 .لوكميك  بقدراتو الكعي خبلؿ مف المينية األىداؼ تحديد

 

 .الخاص الميني الخيار تحديد(: 61–18) كالتخصص التحديد مرحمة.ب 

 

 في كالدخكؿ ،لممينة البلزميف كالتدريب التعميـ مف االنتيا  يتـ(: 64–66) التنفيذ مرحمة.ج 
 .الميني العمؿ مجاؿ

 

 تغيير دكف الميني مستكاه مف يغير قد، العمؿ في الثبات(: 31–65) كاالستقرار الثبات مرحمة.د 
 .ينةالم
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 كالراحة باألمف الشعكر، العمؿ ميارات إتقاف(: فأكثر سنة 33) كالنمك كالتقدـ االستمرار مرحمة.ق 
 .النفسية

 

 
 ( سنة00-3) مرحمة الخيال : (1

التي يمعب بيا مف خبلؿ ممارستو لدكره في األلعاب  ،في ىذه المرحمة يتخيؿ الطفؿ نفسو في مينة ما
 عمـ.المكالشرطي كالطبيب كاألب كاألـ ك 

 مرحمة التجريب وتنقسم لمتالي: (6
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 المرحمة الواقعية، وتنقسم لآلتي: (3




ثر عمييـ بة بنا  عمى ما سبؽ فيميـ التي ت  ع ا  المجمكعة القياـ بكتايطمب المرشد مف ر .4
 الختيار الميني.افي 

 
ع ا  المجمكعة كاجب منزلي حكؿ التخصصات التي يرغبكف في يطمب المرشد مف ر .5

 .دراستيا
 

 .ع ا  عمى الح كر كي كد عمى المقا  التاليخص المرشد المقا ، كيشكر األيم  .6
 السادسة:الجمسة 

 تحميؿ الميف.اكتشاؼ ك  عنوان الجمسة:
  .دقيقة 91الزمن : 

 .، المحا رة المبسطة: العصؼ الذىني، الحكارليب المستخدمةاساأل
 .قبلـر، A4كراؽ ر ،الكمبيكتر، بركجيكتر، الكاجبات المنزلية :المستخدمة األدوات

م تخصص دراسي سكؼ  ا  المجمكعة كافة المعمكمات عف رعرف يدرؾ ر اليدف العام من المقاء:
 .م مجاؿ ميني سكؼ يعممكف فيورك ر يدرسكنو
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 الوقت جراءاتاإل
 دقائؽ 10 ع ا ألالترحيب با

 دقائؽ 15 الحديث عف التخصصات
 دقائؽ 15 مينتي

 دقيقة 35 شجرة المينة 
 دقيقة 15 نيا خيص كا  تم

 
 :جراءاتاإل
 

يقكـ بعمؿ تمخيص بسيط عما تـ ك  ،ع ا  المجمكعة كيشكرىـ عمى الح كريرحب المرشد بأ .1
 السابؽ.رخذه في 

 

 يناقش المرشد الكاجب المنزلي مع المشاركيف. .6

 

ع ا  الحديث حكؿ التخصصات التي يرغب كؿ ع ك في المجمكعة رشد مف األيطمب الم .3
 كلماذا اختار ىذا التخصص.  ،ببلمستق ادارستيب

 

المختمفة ككتابة متطمبات كؿ مينة  ع ا  المجمكعة الحديث حكؿ الميفيطمب المرشد مف ر .4
 . A4عمى كرؽ

 

 ح لممجمكعة كؿ يقـك المرشد بعرض شجرة الميف مستخدما عركض البكربكينت حيث يك  .5
 كمتطمباتيا كحاجاتيا كما يتعمؽ بيا.   مينة

 

 الح كر كي كد عمى المقا  القادـ. د المجمكعة عمىفرايشكر المرشد ر .6

 

 السابعة:الجمسة 
 كاالختيار الميني المناسب. تحميؿ الفرد : عنوان الجمسة

 .دقيقة 93: الزمن
 .: النقاش كالحكارالمستخدمة األساليب
 .، مقصركراؽ، رقبلـ، كمبيكتر، بركجيكتر، ركؿ كرؽ: المستخدمة األدوات
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، عندىـكال عؼ كنقاط القكة  ،كمفيكـ الذاتالشخصية كالبيئات المينية : ءاليدف العام من المقا
   .مفاىيـ في عممية االختيار المينيىذه الكرىمية 

 
 الوقت جراءاتاإل

 دقائؽ 10 ع ا الترحيب باأل
 دقيقة 40 فعالية رسـ الجسد
 دقائؽ 20 التعبير عف الرسـ
 دقائؽ 10 عرض باكربكينت

 قائؽد 10 نيا تمخيص كا  
 
 :جراءاتاإل
 

 .ع ا  المجمكعة كيشكرىـ عمى الح كريرحب المرشد بأ .1

 

ف يرسمكا بع يـ القياـ بتمريف رسـ الجسد: حيث يطمب المرشد مف رع ا  المجمكعة ر .6
مف خبلؿ التعاكف، بحيث يناـ رحد األع ا  عمى الكرقة بطكلو كيقكـ اآلخر  البعض كذلؾ

ع ا  ، يطمب المرشد مف األـ بع يـ البعضع ا  مف رسبرسمو، كبعد رف ينتيي األ
 .افة نقاط القكة التي يتميزكف بيا إ

 

كيقـك  ،ع ا  لمحديث عف رسمتيـ كالتعبير عف مشاعرىـيقـك المرشد بإعطا  الفرصة لؤل .3
 تيـ لمميف المطمكبة.االمرشد بربط ىذه الجكانب باختيار 

 

 ئة النمكذج التالي عمى المشاركيف.تعب .4

الواقعية  الذات
الذات  الذات المثالية )الحقيقية(

 االجتماعية
    ؟الميف التي رعتقد رنيا تناسبني

    ؟الميف التي رطمح بالكصكؿ إلييا
لتي تناسبني مف كجية نظر الميف ا
 ؟اآلخريف
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سس سميمة في ية عمى اتخاذ قرار صحيح عمى ررشادكيساعد المرشد رع ا  المجمكعة اإل .5
 لممستقبؿ.عممية االختيار الميني 

 

رشادية عمى الخطكات التي يجب اتباعيا لمحصكؿ عمى كظيفة يتعرؼ رع ا  المجمكعة اإل .6
 ، يبلئـ ىذه المينة.ك دراسة تخصص مار

 

لمينة المراد العمؿ بيا ىمية الشخصية في تحديد المرشد بعرض بكربكينت حكؿ الميف كريقكـ ا .7
 مستقببل.

 

ك عيا لمحصكؿ عمى دراسة تخصص معيف رتبا: ما ىي الخطكات التي عميؾ اكاجب منزلي .8
 .)كظيفة( العمؿ بمينة معينة

 
 الح كر كي كد عمى المقا  التالي. يشكر االع ا  عمى .9

 
 الجمسة الثامنة
 مينتي كىدفي المستقبمي.: عنوان الجمسة

 .دقيقة 91: الزمن
 .الذىني العصؼ النقاش، الحكار، :المستخدمة األساليب

 .بركجكتير يكتر،كمب :األدوات المستخدمة
ية ككيفية التخطيط لتحقيؽ ىذه ىدافيـ المستقبمرف يدرؾ رع ا  المجمكعة ر :اليدف العام من المقاء

 .عمى مينتيـ المستقبميةرثر ذلؾ كتك يح  ،ىداؼاأل
 
 
 

 الوقت جراءاتاإل
 دقائؽ 5 ع ا الترحيب باأل

 دقائؽ 15 ىداؼ المستقبؿر
 دقيقة 30 خطة عمؿ

 دقيقة 30 عرض مسرحي
 دقائؽ 10 نيا تمخيص كا  
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 جراءات:اإل
 

 ع ا  كشكرىـ عمى الح كر.رحيب باألالت .1

 

 لمينة التي سكؼ يعممكف بيا.ىدافيـ المستقبمية حكؿ ايطمب المرشد مف األع ا  كتابة ر .6

 

عداد كؿ مجمكعة رف تقكـ بإ كعمى ،لى مجمكعات صغيرةيقكـ المرشد بتقسيـ المجمكعة إ .3
لكسائؿ التي تساعدىـ كما ىي ا ،ىداؼىذه األيتـ تحقيؽ ي مف خبلليا الكيفية التخطة حكؿ 
 ىداؼ.ييـ رثنا  السير نحك ىذه األ، كما ىي المعيقات التي قد تكاجعمى تحقيقيا

 

، كالتمثيؿ رك العرض التي يحبكف يطمب المرشد مف األع ا  عرض ما تكصمكا إليو بالطريقة .4
عطائيـ و لؤلع ا  كا  تاحة الفرصناسبا مع إ، بما يركنو مك العرض الصامتالمسرحي، ر

 الكقت الكافي.

 

  .كيد عمى المقا  التاليالطمبة عمى الح كر كالتأ يقـك المرشد بتمخيص المقا  كشكر .5
 

 الجمسة التاسعة:
 .دقيقة 61: الزمن

 .اختيار التخصص كالمينة المناسبة :عنوان الجمسة
 .المبسطة ، الحكار، المحا رةشالنقا :المستخدمة األساليب
 .، بركجكتيركمبيكتر :المستخدمة األدوات

  المجمكعة لمطريقة التي تـ عمى رساسيا اختيار المينة ع ارف يدرؾ ر :من المقاء اليدف الخاص
  لقدراتيـ كاستعداداتيـ ليا. مع مراعاتو

 الوقت جراءاتاإل
 دقائؽ 5 ع ا الترحيب باأل

 دقيقة 20 جب عف س الير
 دقيقة 15 تحدث عف مينتؾ
 دقيقة 15 عرض حكؿ الميف

 دقائؽ 5 نيا تمخيص كا  
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 :جراءاتاإل
 

 ع ا  المجمكعة كشكرىـ عمى الح كر.الترحيب بأ .1

 

 ككتابتيا: يطمب المرشد مف األع ا  اإلجابة عف األسئمة التالية .6

 ؟ساس تختاركف مينتكـ مستقببلرم ر . عمىر  

 ؟. لماذا اخترت ىذه المينو دكف غيرىاب 
 ا ىك الشي  الجميؿ في ىذه المينة؟ج. م 
 د. كيؼ تقنعني في مينتؾ؟ 

 

 تابتو.ما قامكا بكيقـك المرشد بإعطا  األفراد فرصة كافية لمحديث ع .3

 

 يا عند اختيار المينةساسيات التي يجب مراعات، ىي األيقكـ المرشد بعرض مادة ما .4
 المستقبمية.

 

 .تالي كد عمى المقا  الع ا  عمى الح كر كيييشكر األ .5
 

 :  العاشرةالجمسة 
 .دقيقة 161 :الزمن

 .نيا اإل :عنوان الجمسة
 .، الحكارالنقاش، التعزيز :المستخدمة األساليب
 نماذج قياس. :المستخدمة األدوات

 كتعبئة، البرنامج ليذا ـيتقي كعمؿ ،البرنامج مف الستفادةمدل ا قياس :من المقاء اليدف الخاص
 .ال ابطة كالمجمكعة التجريبية مكعةلممج الميني االختيار مقياس
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 جراءات:اإل
 

 الوقت جراءاتاإل
 دقائؽ 10 ع ا الترحيب باأل
 دقيقة 15 تقييـ البرنامج

 دقيقة 30 تعبئة  االختبار البعدم
 دقيقة 30 جمسة استرخا 

 دقائؽ 10 يجابياكف إ
 دقائؽ 10 نيا تمخيص كا  

 
 ع ا  عمى الح كر.يشكر األ .1

 ستفادكا منو.ج كماذا اع ا  تقييـ البرنامرشد مف األيطمب الم .6

 مؽ باختيارىـ الميني.ع ا  المجمكعة تعبئة المقياس البعدم كالمتعيطمب المرشد مف ر .3

 نيا  مع المجمكعة.ف الفعاليات لئلمجمكعة م .4

 .ع ا مب المرشد مف كؿ ع ك تكجيو كممو إيجابية لباقي األيط .5

 يشكرىـ عمى الح كر. .6

 

 ىميتيا.كيدىـ بنتائج الدراسة كرز العمؿ عمى ت
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 (6ممحق )
 ممخص لجمسات البرنامج اإلرشادي

 
 المجموعة االرشادية وكسر الجميدالجمسة االولى: بناء 

 
ثـ التعرؼ   ،نفسو لمطبلبعف مف األلفة مف خبلؿ التعريؼ  كذلؾ بيدؼ خمؽ جك الطمبةالترحيب ب تـ

ليكتب كؿ طالب  الطمبةبحيث يتـ تكزيع بطاقات بي ا  عمى  عمى كؿ منيـ مف خبلؿ نشاط بسيط،
تعرض كتقرر البطاقات عمى كافة ك ثـ يتـ تجميع البطاقات،  و،صدقائررك شكؿ يشتير بو بيف  ةعبار 

كليخمف كؿ منيـ مف صاحب البطاقة، فيقؼ الطالب  ،الطمبةالمجمكعة المشاركة في البرنامج مف 
خذ التكقعات مف رتـ يكبعد ذلؾ  .بالحياة وىدافرك  وف ىكايتاقة كيعرؼ عف نفسو كعصاحب البط

غمبيا تتكقع االستفادة كالخركج بيدؼ كا ح لحياتيـ راالرشادم كالمجمكعة كالتي كانت  البرنامج
 فاقية ككانت القكاعد ىي: تيث عف قكاعد المجمكعة كتكقيع االكمستقبميـ الميني. كبعد ذلؾ تـ الحد

 
كالمكاظبة عمى المشاركة في  ،بالح كر كاالنصراؼ بالكقت المحدد احتراـ مكاعيد الجمسات .1

 جميع الجمسات اإلرشادية.
تنفيذ التعميمات اإلرشادية التي تعطى رثنا  الجمسة رك قبؿ االنصراؼ لمكعد اإلنصات الجيد ك  .2

 الجمسة القادمة.
لمشاركيف مبدر السرية في جمسات المجمكعة بحيث ما يدكر فييا يبقى طي الكتماف كبيف ا .3

 بيدؼ الشعكر بالحرية كاألماف كتبادؿ  الخبرات كاالستفادة مف البرنامج. ،فقط
كسكؼ  ،دقيقة (90)كمدة كؿ جمسة  ،رشاديةإجمسات  عشركيذكر المرشد بأف عدد الجمسات  .4

 .يتعرفكف عمى العديد مف ميارات االختيار الميني في  البرنامج
 

 الوعي بالذات المينية: الجمسة الثانية
 

اىرىـ كالحديث عف مش ،القياـ بالترحيب بالمشاركيف كشكرىـ عمى الح كر كااللتزاـ بمكعد المقا 
حديث عف تكقعاتيـ مف البرنامج ـ المناقشة بالكاجب البيتي كالث. ككيؼ كانت الطريؽ لممجمكعة

ض جدكؿ كبعد ذلؾ تـ عر  .ىداؼ البرنامج االرشادم المستخدـركالتي كانت جميعيا تخدـ  مرشاداإل
كمف ثـ القياـ بتنفذ الفعاليات المطمكبة كالتي  ،عماؿ لمجمسة الثانية كتك يح اليدؼ مف ىذا المقا األ

ىا عندىـ اد معنيمف خبلليا تـ تحقيؽ اليدؼ مف الجمسة مف خبلؿ االتفاؽ عمى بعض المفاىيـ كتكح
 : كىي كتالي
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 عيف كيرغب بالقياـ بو.االىتماـ كاالنتباه نحك مك كع مب: ىك شعكر الفرد كالميؿ
 

 ك بالفطرة .رفي الكقت الحا ر سك  كاف بتدريب القدرة: ىك كؿ ما يستطيع الفرد القياـ بو 
 

مف الميارة في مجاؿ  لى مستكل عاؿإف يصؿ كر ،: قدرة الفرد عمى التعمـ بسرعة كسيكلةاالستعداد
 معيف.

  
كىي الصفات االجتماعية  ،لشخصك العبلمات المميزة عند ارالسمات الشخصية: كىي الصفات 

كىي تصؼ  و،ك مينتر وفات عمى مدل تكيؼ الفرد مع دراستكتدؿ ىذه الص ،كالخمقية كالمزاجية
 .اجتماعي( ،متفائؿ ،متشائـ ،عدكاني ،كسكؿ ،انطكائي ،السمكؾ عنده )الخجؿ

 
الشخص ساس في تشكيؿ ىكية كمينة تحدث عنيا ىكالند كالتي تعتبر األكىذه المفاىيـ التي 

 بالمستقبؿ.
  

المفاىيـ  ةعااكذلؾ مف خبلؿ مر  ،كخبلؿ ىذا المقا  تـ تعريض الشباب لمكاقؼ الختيار مينة ما
 دراؾ الحقيقي لمينة المستقبؿ. كاف بداية اإل ياكمف خبللقد شكمت ىذه الفعالية تحديان لمطمبة، ك  ،السابقة

 
 المينية الطمبة تار والند لمعرفة خياالمينية لي األنماطالجمسة الثالثة: 

 
شة قاككذلؾ المن ،ع ا  المجمكعة كشكرىـ عمى الح كر كالحديث عف مشاىرعيـأالقياـ بالترحيب ب
ـ الشباب بتحديد مجمكعة مف الميف التي يرغب بالعمؿ بيا في اكالذم مف خبللو ق ،بالكاجب المنزلي

المينية حسب نظرية  األنماطإلى  كالتعرؼكىك ليذه الجمسة،  ان رئيسي كالتي كانت مدخبلن  ،المستقبؿ
ىذه  مىع طمبةكمف خبلؿ ىذا المقا  تعرؼ ال .في تحديد خيارتيـ المينية الطمبةىكالند لمساعدة 

 :كىي األنماط
 
كيعمؿ فيو المزارعيف كعماؿ  ،: كيقابمو االتجاه الميني الميكانيكي رك اآلليRealisticالكاقعي:  .1

 ؿ اليدكية كالميكانيكييف.كاألعما ،كسائقي الشاحنات ،الغابات
مثمة عمى الميف التي يمٌثميا ىذا كمف األ ،: كيمٌثمو رصحاب التكجو العقميIntellectualالعقمي:  .2

 ،كمعممك التربية الخاصة ،كالمعممكف ،فك كالمرشد ،االتجاه: االختصاصيكف االجتماعيكف
 كالمرشدكف المينيكف. ،كالمعالجكف كالمرشدكف النفسيكف
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كمف األمثمة عمى الميف التي تمٌثميا ىذه  ،و االتجاه الممتـزم: كيقابConventionalالتقميدم:  .3
 كالمكتبيكف. ،كرعماؿ السكرتاريا ،كالمحاسبكف كاإلحصائيكف ،البيئة: مكظفك البنكؾ

 
 كيختص ،ؿ رصحاب ىذه الفئة في المجاؿ االقتصادم كالتجارةث: كيمEnterprisingالمغامر:  .4

 ،صناعيكفالمرشدكف الك  ،فنادؽال باكرصح ،لميف التالية: رجاؿ األعماؿرصحاب ىذا االتجاه با
كغير ذلؾ مف  ،نتخاباتاالكمديرك  ،كممثمك شركات التأميف ،مبيعاتالكمديرك  ،عقاراتالكتجار 

 األعماؿ المشابية.
 

كيميؿ رصحاب ىذا االتجاه لميف مثؿ:  ،كيقابمو رصحاب التكجو الفني :Artisticالفني:  .5
 كاألدبا . ،كميف الثقافة الفنية كالشعرا  ،كالرسامكف ،يكفالمكسيق

 
كيميؿ رصحاب ىذا االتجاه لميف منيا:  ،صحاب التكجيو االجتماعير: كيمثمو Socialاالجتماعي  .6

 كالمعممكف. ،فك كالمرشد ،االختصاصيكف االجتماعيكف
 

كمف  ،دكف العمؿ بيايتي ير كربطيا بالميف ال ،ماط المينية كالبيئاتنتـ تعريؼ الشباب عمى ىذه األ
دكف العمؿ فييا يعمى بداية الربط بيف المينة التي ير تـ مساعدة الطمبة في التعرؼ خبلؿ ىذا المقا  

 كبيف النمط الذم ينطبؽ عمييـ. كمف خبلؿ ىذه الفعالية تـ تحقيؽ اليدؼ مف المقا . 
 

 (ق اختبار ىوالند لبلختيار الميني)تطبي: الجمسة الرابعة
 
كالحديث عف مشاىرىـ مف  ،رشادية كشكرىـ عمى الح كر لممجمكعةاإل ةفراد المجمكعأحيب بالتر 

 ،كتك يح الطريقة التي يتـ بيا تعبئة االختبارالجمسة، كبعد ذلؾ تـ عرض جدكؿ لقا   ،المقا  السابؽ
 .اختيارتيـ المينية بصكرة دقيقة ـ بطريقة عممية كعممية لمعرفةىكىك يساعد

 
جابة إكثر مف ألمف خبلؿ االختيار جابة عف االسئمة مب منيـ اإلكطي  ،  االختبار عمييـكتـ تكزيع نس
 .ليـ كينطبؽ عمييـ ان مناسب وحسب ما يركن

 
كتكزيع كتاب تفسير الرمكز  ،الميني هختبار مف خبلؿ معرفة كؿ فرد رمز نيا  تـ تصحيح االبعد اإل
ارتيـ المينية حسب عمى اختيالطمبة تعرؼ  وكالذم مف خبلل ،كىك كتاب تحصيح االختبار ،عمييـ

 .اختبار ىكالند
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د الجمسة القادمة كيد عمى مكعأككذلؾ الت طمبة،نيا  مع الية تـ تحقيؽ اليدؼ مف الجمسة كاإلكفي النيا
 .كشكرىـ عمى االلتزاـ

 
 : القيم المينيةالجمسة الخامسة

 
كتـ ، رىـعمكعة كالحديث عف مشاالح كر لممج رشادية كشكرىـ عمىفراد المجمكع اإلأالترحيب ب

كسيتـ التعرؼ في ىذا المقا  عمى القيـ المينية عند سكبر  ،عماؿ الخاص بيذا المقا عرض جدكؿ األ
، ككذلؾ القيـ المينية عند جكنزبرغ كالتي مف خبلليا يتـ التعرؼ عمييا ،كعبلقتيا باالختيار الميني

نساف في حؿ التي يمر بيا اإلا.  كمف المر نية المستقبميةيد اختيارتيـ الميمف الربط كتحدالطمبة يتمكف ك 
 :اختيارة الميني عند سكبر

  
كفي ىذه المرحمة يقكـ الفرد بتككيف رفكار عف  ،سنة 17-14مف عمر  مرحمة التبمكر: كتمتد .1

فييا تحديد رىدافو المينية مف خبلؿ  كيتـ ،كما يطكر مفيكـ الذات الميني ،العمؿ المناسب
 التخطيط لمينتو المف مة. كما يتـ ،تو كميكلو كقيموالكعي بقدرا

 
كينتقؿ فييا الفرد مف الخيار الميني  ،سنة 21-18مف  مة التحديد كالتخصيص: كتمتدمرح .2

العاـ الم قت كغير المحدد إلى الخيار الميني الخاص المحدد. كيتخذ الخطكات ال ركرية 
 لتنفيذ كتحقيؽ ىذا القرار.

  
االنتيا  مف التعميـ كالتدريب البلزميف  كفييا يتـ ،سنة 24-22مف عمر  دمرحمة التنفيذ: كتمت .3

 كتنفيذ القرارات المينية المتخذة. ،كالدخكؿ في مجاؿ العمؿ الميني ،لممينة
 

كمف خصائص ىذه المرحمة الثبات  ،سنة 30-25مف عمر  مرحمة الثبات كاالستقرار: كتمتد .4
كفي ىذه المرحمة قد  ،ت صحة كمبلئمة القرار المينيكاستعماؿ الفرد لمكاىبو إلثبا ،في العمؿ

 ر المينة.ييغٌير الفرد في مستكاه الميني دكف تغي
 

كفييا يتكٌطد الفرد في مينتو مف  ،سنة فما فكؽ 30مف  رحمة التمكف رك االستحكاـ: كتمتدم .5
مرحمة كيشعر الفرد في ىذه ال ،امو فييدى خبلؿ إتقاف ميارات العمؿ التي يكتسبيا نتيجة قً 

 باألمف كالراحة النفسية.
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  :حؿ عند جكنزبيرغاما المر ر
 

إذ يتخيؿ الطفؿ نفسو في ىذه الفترة  كات،سن 10-3د ىذه الفترة مف سف ة الخياؿ: كتمتمرحم .1
مثؿ الشرطي كالممرض  ،خبلؿ ممارستو لدكره في األلعاب التي يمعب بيامف في مينة ما 

ز مرحمة كرىـ ما يمي ،يرىا مف األدكار االجتماعيةكالمص كاألب كاألـ كالمعمـ كالطالب كغ
كشعكرىـ بعدـ القدرة  ،الخياؿ الميني عند األطفاؿ ىك عدـ الكاقعية كفقداف تحديد الزمف

كىـ في ىذه المرحمة يحاكلكف تقميد اآلخريف كتقميد ردكارىـ  ،الكافية ألف يصبحكا ما يريدكف
كبشكؿ عاـ فإف  ،دـ قدرتيـ عمى القياـ بذلؾ رٌنيـ يشعركف باإلحباط بسبب عإال ،المينية

كرحيانان تككف مثالية  ،خيارات األطفاؿ في ىذه المرحمة تتصؼ بأٌنيا خيالية رك غير كاقعية
  جدان.

 
ؿ تختمؼ ك ،مراحؿ كتنقسـ إلى رربع ،سنة 18-11د ىذه الفترة مف سنة مرحمة التجريب: كتمت .2

  : الميؿ كالقدرة كالقيـ كاالنتقاؿ.ىذه ىي كالمراحؿ ،كاحدة عف األخرل في ميمات النمك
 

كتشمؿ ىذه الفترة ثبلث مراحؿ ىي:  ،سنة 22-18د ىذه الفترة مف سف المرحمة الكاقعية كتمت .3
 ، كاآلتي:رحمة االستكشاؼ كالتبمكر كالتخصصم
 

 ،مرحمة االستكشاؼ: في ىذه المرحمة يككف الفرد ركثر قدرة عمى تحديد رىدافو المينية- ر
 رف يختار مينة مف بيف الميف األخرل ليعمؿ بيا.كيستطيع 

مرحمة التبمكر: كىنا يككف الفرد ركثر قدرة عمى تحديد التخصص رك العمؿ الذم يناسبو  - ب
 كيستطيع رف يعرؼ الميف التي ال تتناسب مع ميكلو كقدراتو. ،تمامان 

بعد رف  ،يريد مرحمة التخصص: كفي ىذه المرحمة يككف الفرد قد اختار تمامان العمؿ الذم - ت
اكتشؼ قدراتو كميكلو كمتطمبات العمؿ كبمكر فكرة عف العمؿ الذم يتفؽ مع ىذه الميكؿ 

 كالقدرات.
 

كىذا  ،قدرتيـ في تحديد القيـ المينيةكزادت  ،زاد عندىـ الكعي ،عمى ىذه المرحؿ الطمبةكبعد تعرؼ 
 .اؾ حقيقي لمكاقعدر إبح يشكؿ ليـ صرتيـ المينية المستقبمية بحيث اانعكس عمى خيار 

 
كيد عمى مكعد المقا  أكالت ،ـ بمكعد القا التز فراد المجمكعة عمى الح كر كاالركفي النياية تـ شكر 

 . القادـ



 

99 

 تحميل المينالجمسة السادسة: اكتشاف و 
 

ككذلؾ الجك  ،رىـ ليذا اليكـعع ا  المجمكعة كشكرىـ عمى الح كر كالحديث عف مشاأالترحيب ب
بمك ع  وعمييـ كربطية تأثيره كمف ثـ الحديث بشكؿ بسيط عف المقا  الما ي ككيف ،كـالجميؿ ليذا الي

َـّ . كمف ثـ لقا  اليكـ ، كالذم يتمثؿ في إدراؾ اليكـىذا كاليدؼ مف لقا  ، عماؿالقياـ بعرض جدكؿ األت
م مجاؿ ميني رك رم تخصص دراسي سكؼ يدرسكنو رالمعمكمات عف ألىـ ع ا  المجمكعة كافة ر

 ؼ يعممكف فيو. سك 
 
لكي يقكمكا بتحميؿ كؿ مينة  الطمبة تعممياكالتي  ،دار بالمقا ات السابقة ىذا المقا  تـ ربط كؿ مافي ك 

ككاف ىذا ييا رـ ال، العمؿ فالقدرة عمى لدييـ كىؿ  ،كتحديد احتياجتيا كمتطمباتيافييا، العمؿ بيرغبكف 
 رشادم. لبنا  السيمـ لجمسات البرنامج اإلمف خبلؿ ا كذلؾ كحقؽ نجاحان لمبرنامج ،ليـ ان كبير  ان المقا  تحدي

 
 . عد المقا  القادـكيد عمى مك أع ا  المجمكعة كالتركفي النياية تـ شكر 

 
 الجمسة السابعة: تحميل الفرد  واالختيار الميني المناسب

 
ؼ كاف ككي ،رىـ ليذا اليكـعشكرىـ عمى الح كر كالحديث عف مشاع ا  المجمكعة ك أالترحيب ب

كالبعض منيـ كاف يتذمر  ،غمب المشاركيف كاف عندىـ امتحاف لمغة االنجمزيةريكميـ الما ي ككف 
ما تـ ذلؾ بمفيكـ االستعداد كالميؿ حسببد مف الحديث كربط  كىنا كاف ال ،سئمةمف صعكبة األ

رؼ الطمبة عمى يتعف رؾ تـ تك يح اليدؼ مف المقا  كىك في المقا ات السابقة. كبعد ذلإياه عطائيـ إ
ىمية ىذه المفاىيـ في رك كال عؼ عندىـ، كنقاط القكة  ،كمفيكـ الذات ،ة كالبيئات المينيةالشخصيدكر 
 عماؿ لمقا  اليكـ. كتـ عرض جدكؿ األ ،ة االختيار المينيعممي
 

كىي الرسـ مف خبلؿ رسـ الجسد  ،كتـ تحقيؽ اليدؼ مف المقا  مف خبلؿ  الفعاليات التي تـ تمريرىا
 ا ركجرز. ينكعيا كما تحدث عنرالقكة ككذلؾ نمكذج الذات بكافة  كتحديد نقاط

 
 . كيد عمى مكعد المقا  القادـأكالت ،ع ا  المجمكعة عمى الح كرركتـ تحقيؽ اليدؼ مف المقا  كشكر 

 
 : مينتي وىدفي المستقبميالجمسة الثامنة
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ككيؼ كاف  ،رىـ ليذا اليكـعمشا شكرىـ عمى الح كر كالحديث عفع ا  المجمكعة ك أالترحيب ب
كىك  ،بيدؼ المقا  ليذا اليكـ وكعمؿ نقاش بسيط عنو كربطيكميـ. كتـ الحديث عف الكاجب المنزلي 

رثر كتك يح  ،ىداؼككيفية التخطيط لتحقيؽ ىذه األ ،ىدافيـ المستقبميةرع ا  المجمكعة رف يدرؾ ر
 عماؿ الخاص بالمقا  كطريقة سير المقا .األتقبمية. كبعد ذلؾ تـ عرض جدكؿ ذلؾ عمى مينتيـ المس

كمعرفة  ،ة التي يرغبكف فيياممينلىدافيـ المستقبمية رمف ك ع الطمبة كمف خبلؿ ىذا المقا  تمكف 
ع ا  رصبح ربحيث . نجازىاا  ك  ككيفية التغمب عمييا ،ذلؾ ـ في تحقيؽيتكاجيالتحديات التي 

اتيـ العمرية كميكليـ مناسب ليـ كفؽ احتياجالميني الر ختياتحديد االكقدرة عمى  ان كثر كعيرالمجمكعة 
 . الخاصة

 
 . كعد المقا  القادـكيد عمى مأـ بالمقا  كالتالتز كفي النياية تـ شكرىـ عمى الح كر كاال

 
 : اختيار التخصص والمينة المناسبةالجمسة التاسعة

 
ككيؼ كاف  ،ليذا اليكـرىـ عع ا  المجمكعة كشكرىـ عمى الح كر كالحديث عف مشاأالترحيب ب

يكميـ. ككانت مشاعرىـ بيذا المقا  مختمفة عما سبؽ كذلؾ ككنيـ بنياية الفصؿ كاقتراب العطمة 
خير المقا  قبؿ األ و كافككنككذلؾ مشاعر غ ب  ،الصيفية كاستعداد كؿ منيـ لنشاط مختمؼ

ف ما يحصؿ معيـ ىك رك  ،لكؿ شي  بداية كنياية فرك  المشاعر،ىمية ر. كتـ الحديث عف لممجمكعة
ساس بمك كع لقا  ليـك كىك األ ،يجابي كتجنب السمبيمر اإلعي جدا كىك فرصة كي نتعمـ منو األطبي

المينة التي يتمكف الطالب مف العمؿ بلى اختيار التخصص الدراسي المناسب كي إ كالذم ييدؼ
مقا  ىك عبارة عف تمخيص . كىذا العماؿ اليكـركبعد ذلؾ تـ عرض جؿ إلييا كقاـ باختيارىا. طمح ي

كالتخصص الدراسي كفؽ المينة يار تمف خبلؿ اخ ى م امينياكيد عمأكت ،كامؿ عف المقا ات السابقة
 رشاد المختمفة.تـ تحديدىا مف قبؿ كفؽ نظريات اإلالمعاير العممية التي 

في ك  .كالفندقي الصناعي كالعمميدبي كالتجارم ك يد دراسة الفرع األمنيـ مف ير طمبة، فكىنا انقسـ ال
كتـ تبميغ الطمبة  ،خيرىمية المقا  األركيد عمى أكالت ،ع ا  المجمكعة عمى الح كررالنياية تـ شكر 

بإمكانية تح ير شي  رك فعالية لممجمكعة لمف يرغب في ذلؾ، كرننا عمى استعداد لمتعاكف مع رم 
 ة.طالب بيذا الخصكص، شريطة االلتزاـ بقكاعد العمؿ الخاصة بالمجمكع

 
 نياء مع المجموعةخيرة: اإل واأل ةالجمسة العاشر 
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كبعد ذلؾ تـ عرض  ،ع ا  المجمكعة كشكرىـ عمى الح كر كالحديث عف مشاعرىـأالترحيب ب
، كالقياـ بتنفيذ رشادمـ لمبرنامج اإليكمف ثـ عمؿ تقي ،ة االختبار البعدمئعماؿ المقا  كىك تعبرجدكؿ 

 نيا  مع المجمكعة.فعاليات اإل
 
قاـ طمبة ككذلؾ في نفس الكقت  ،االختبار البعدمث قاـ الطمبة في المجمكعة التجريبية بتعبئة حي

 المجمكعة ال ابطة بتعبئة االختبار في الكقت نفسو.
 

التعرؼ عمى ما استفاده الطمبة مف مف خبلؿ  م،رشادـ سريع لمبرنامج اإليتقيتـ إجرا  كمف ثـ 
، باإل افة لمتعرؼ إلى طريقة تمريره، كمناسبة كقتو ليـ، البرنامج، كىؿ كاجيتيـ صعكبات خبللو

 دة فيو.ك الفعاليات المكجمناقشة ك 
 
منيا عمى  اليا كتعرفك  انيا تجربة جديد تعر ك رك  ،الت  يجاب عف كؿ ىذه التساجاب الشباب باإلرك 

نيـ ر. ك المينية تيـابخيار  ومف تحديد ىدفيـ المستقبمي كربط اككيؼ تمكنك  ،قدراتيـ كاستعدادىـ لممستقبؿ
ساس سكؼ يبنكف مستقبميـ كيشقكف كعمى ىذا األ ،اختيارىـ الميني كام كقت قد حدكدركثر مف راليكـ 

 طريقيـ نحك المستقبؿ.
 

الدراسة في حاؿ  ع ا  المجمكعتيف ال ابطة كالتجريبة ككعدىـ بتزكيدىـ بنتائجركفي النياية تـ شكر 
 .نتيا  منيااإل
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 (3ممحق )
 اء محكمي برنامج اإلرشاد المينيقائمة بأسم

 
 الوظيفة الحالية والتخصص الرتبة العممية االسم الرقم

 بركفيسكر عساؼعبد  1
رشاد النفسي دكتكراه اإل
 كيةبدارة التر دكتكراه اإل

العمـك  كميةتدريس في  ىيئةع ك 
 التربكية جامعو النجاح الكطنية

 يرشاد نفسإدكتكراه  استاذ مساعد فايز محاميد 2

العمـك  كميةفي  ىيئة تدريسع ك 
االقتصاد كالعمـك  كميةالتربكية ك 

 جامعةالدراسات العميا  كميةك  اإلنسانية
 النجاح الكطنية

استاذ مساعد  فاخر نبيؿ الخميمي 3
 دكتكر

دكتكراه في عمـ النفس 
 كمينيكياإل

تدريس في كمية العمـك  ىيئةع ك 
االقتصاد كالعمـك  كميةالتربكية ك 

 جامعةالدراسات العميا  كميةك  نيةاإلنسا
 النجاح الكطنية

4 
بك رفاتف غازم 
 استاذ زعركر

ماجستير العبلج بالفنكف 
 التعبيرية

 ةماجستير خدم
 اجتماعية
 ةنفسي ةماجستير صح

ش كف  ةخصائية نفسية في عمادر
 ةالطمب

االقتصاد  كميةتدريس في  ىيئةع ك 
 النجاح الكطنية جامعة اإلنسانيةكالعمـك 

 استاذ مساعد نبيؿ عبد اهلل 5
دكتكراه في عمـ النفس 

 التربكم
 تدريس في جامعة القدس ىيئةع ك 

 استاذ مشارؾ ةعمي عادؿ الشكع 6
دكتكراه عمـ نفس 

 اجتماعي
العمـك  كميةتدريس في  ىيئةع ك 

 النجاح الكطنية جامعةالتربكية 

7 
معركؼ عبد 
 الرحيـ الشايب

 استاذ مساعد
 ةدكتكراه في الصح

 النفسية
العمـك  كميةتدريس في  ىيئةع ك 

 النجاح الكطنية جامعةالتربكية 

 رشاد تربكمإماجستير  ماجستير نسريف عصاـ فيد 8
خصائية رمنسقة في ال غط كالمناصرة ك 

ة العبلجية بالمركز نفسية بالدائر 
 رشادالفمسطيني لئل
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 (4ممحق )
 مقياس االختيار الميني بصورتو األولية

 إطبلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة مالرق
 البعد األول: االىتمام باالختيار الميني

      رفكر في اختيار مينة لي قبؿ إنيا  المدرسة. 1

2 
لػػيس مػػف ال ػػركرم رف رختػػار المينػػة التػػي يقترحيػػا عمػػيَّ 

 كالدٌم.
     

      ليس ألصدقائي دكر في اختيارم لمينتي. 3
      د عمى شخص ما في رف يختار مينة لي.ال رعتم 4
      يمكف رف يناسب الشخص الكاحد مجمكعة مف الميف. 5
      مف السيؿ عمٌي رف رتخيؿ نفسي في مينة ما. 6
      رعتقد رنني قادر عمى اختيار مينة تناسبني. 7
      رفكر في مينتي المستقبمية. 8
      قمؿ مف كقكعي بالخطأ.معرفتي عف المينة التي رختارىا ي 9

13 
معرفتػػي لمميػػف المتػػكفرة ميػػـ كػػي رتمكػػف مػػف اختيػػار مينػػة 

 تناسبني.
     

      رشعر بالسعادة عند مساعدة اآلخريف. 11

12 
ال رشػػػػعر بكجػػػػكد اخػػػػتبلؼ حقيقػػػػي بػػػػيف قػػػػدراتي كتطمعػػػػاتي 

 المينية.
     

      سأجد المينة التي تناسبني عاجبلن رـ آجبلن. 13

14 
رعػػرؼ رم نػػكع مػػف العمػػؿ اختػػار ألف لػػدمَّ معرفػػة بػػالميف 

 المختمفة.
     

15 
رعتقػػػػد رف مسػػػػتقبمي المينػػػػي مثمػػػػر، لػػػػذلؾ عمػػػػيَّ االىتمػػػػاـ 

 باختيار مينة ما.
     

      رنجذب إلى مينة ما. 16
 البعد الثاني: اتخاذ قرار في االختيار الميني

      .إف تكقعاتي مف مينتي المستقبمية مرتفعة 17
      ىمي الكحيد اختيار مينة تناسب قدراتي. 18
      إنني في الحقيقة قد اتخذت قراران بشأف اختيار مينة ما. 19

23 
ىنػػاؾ مجػػاؿ لػػي باختيػػار تخصصػػي المدرسػػي، لػػذا فػػإنني 

 رعرؼ رم التخصصات سأختار.
     

      ال رقـك بتغيير اختياراتي المينية. 21
      بنفسي المينة المناسبة لي. عميَّ رف رختار 22
      رقرر بنفسي حكؿ طبيعة العمؿ الذم رريده في المستقبؿ. 23
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24 
رعتقػػد رننػػي سػػألتحؽ بمينػػة المسػػتقبؿ بعػػد تخطػػيط كدراسػػة 

 مف قبمي.
     

      رنا صاحب القرار األكؿ كاألخير في اختيار مينة ما. 25

26 
بلؼ بينيػػػا كبػػػيف عنػػػد اختيػػػارم لمينػػػة يجػػػب مراعػػػاة االخػػػت

 الميف المختمفة.
     

      رىتـ كثيران بمستقبمي الميني. 27
      لدمَّ معمكمات معقكلة عف عالـ الميف. 28
      مف السيؿ عمى الشخص رف يتخذ قراران مينيان. 29
      كالدمَّ ىما المذاف يقرراف المينة التي رعمؿ بيا. 33
      في المستقبؿ.رحمـ بما سيككف عممي عميو  31

32 
الميـ عند اختيار المينة ىػك مػا رعرفػو عػف المينػة، كلػيس 

 األشخاص الذيف يعممكف بيا.
     

33 
مف المحتمؿ رف رنجح في مينة معينة، كما ىػك الحػاؿ فػي 

 رم مينة رخرل.
     

      رف ؿ المعب عف العمؿ في مينة ما. 34
      م رريده.مستقبمي الميني يجعؿ مني الشخص الذ 35
      ال رعاني مف الحيرة بشأف اختيار المينة المناسبة لي. 36

37 
إف التخطيط الختيار مينة ما يجب رف يتناسب مع قػدراتي 

 كميكلي.
     

      الكالداف ىما األف ؿ في اختيار المينة المناسبة لي. 38

39 
في كثير مف األحيػاف قػد رقبػؿ بمينػة رقػؿ ممػا كنػت رطمػح 

 ليو.إ
     

43 
ال يمكننػػػي رف رفيػػػـ كيػػػؼ يػػػتمكف األشػػػخاص رف يصػػػبحكا 

 متأكديف مما يريدكف عممو.
     

      العمؿ ممتعه كمعزز. 41
      رحاكؿ اختيار المينة التي ستشعرني بالر ا الذاتي. 42

 البعد الثالث: المعمومات المتوفرة لبلختيار الميني
      المينة التي رطمح إلييا.رعرؼ جيدان عما ىك مطمكب مف  43

44 
ىمػػي فػػي اختيػػار مينػػة مػػا ىػػك النجػػاح المسػػتقبمي فػػي تمػػؾ 

 المينة.
     

      األخذ بنصائح اآلخريف ال يعني اختيارم لمينة معينة. 45

46 
اىػػػتـ بجمػػػع المعمكمػػػات حتػػػى رسػػػتطيع ك ػػػع بػػػدائؿ عنػػػد 

 اختيارم الميني.
     

      تار مينة لي.ال رعتمد عمى شخص ما في رف يخ 47
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      لدمَّ القدرة عمى تحديد مينة معينة لي المستقبؿ. 48

49 
لدمَّ المقدرة عمى ك ع بدائؿ تساعدني في تحقيؽ رىدافي 

 المينية.
     

      تعميمي ي ثر في عممية االختيار الميني. 53
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 (5ممحق )
 قائمة بأسماء محكمي مقياس االختيار الميني



 ة الحاليةالوظيف التخصص الرتبة العممية االسم الرقم

 استاذ مشارؾ عفيؼ زيداف 1
دكتكراه في المناىج 
 كطرؽ التدريس

 تدريس في جامعة القدس ىيئةع ك 

رشاد نفسي إدكتكراه  بركفيسكر عبد عساؼ 2
 كيةبدارة تر إدكتكراه 

ة االقتصاد تدريس في كمي ىيئةع ك 
النجاح  ةجامعكالعمـك االجتماعية في 

 لكطنيةا

 رشاد نفسيإدكتكراه  استاذ مساعد فايز محاميد 3
كمية االقتصاد تدريس في  ىيئةع ك 

الدراسات العميا  ةككمي كالعمـك االجتماعية
 النجاح الكطنية ةجامع

 استاذ مساعد فاخر نبيؿ الخميمي 4
دكتكراه في عمـ النفس 

 كمينيكياإل

االقتصاد تدريس في كمية  ىيئةع ك 
الدراسات العميا  كميةك  تماعيةكالعمـك االج

 النجاح الكطنية جامعة

 استاذ مشارؾ ةعمي عادؿ الشكع 5
دكتكراه عمـ نفس 

 اجتماعي
العمـك  كميةتدريس في  ىيئةع ك 

 النجاح الكطنية جامعةالتربكية 

 استاذ مساعد حسف محمد تيـ 6
 ةدار دكتكراه في اإل

 كيةبالتر 
العمـك  كميةتدريس في  ىيئةع ك 
 النجاح الكطنية جامعةكية الترب

 استاذ مساعد نبيؿ عبد اهلل 7
دكتكراه في عمـ النفس 

 التربكم
 تدريس في جامعة القدس ىيئةع ك 

 استاذ مساعد عميا  العسالي 8
دكتكراه في المناىج 
 كطرؽ التدريس

كية جامعة النجاح بالعمـك التر  كميةعميد 
 الكطنية

9 
معركؼ عبد الرحيـ 

 الشايب
 اعداستاذ مس

 ةدكتكراه في الصح
 النفسية

العمـك  كميةتدريس في  ىيئةع ك 
 النجاح الكطنية جامعةالتربكية 

10 
بك رفاتف غازم 
 زعركر

 استاذ

ماجستير العبلج 
 بالفنكف التعبيرية
 ةماجستير خدم
 اجتماعية
 ةنفسي ةماجستير صح

 ةش كف الطمب ةخصائية نفسية في عمادر
اد االقتص كميةتدريس في  ىيئةع ك 
 النجاح الكطنية ةجامع اإلنسانيةكالعمـك 

 دكتكراه عمـ اجتماع استاذ مساعد فيصؿ الزعنكف 11
تدريس في جامعة النجاح  ىيئةع ك 

 لبرنامج الماجستير كالبكالكريس

 دكتكراه قياس نفسي استاذ مساعد يكبرعبد الكريـ  12
العمـك  كميةتدريس في  ىيئةع ك 

 طنيةالنجاح الك  جامعةالتربكية 
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 (6ممحق )
  المحكمينمقياس االختيار الميني بعد إجراء صدق 

 
 إطبلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

 البعد األول: االىتمام باالختيار الميني
      رفكر في اختيار مينة لي قبؿ إنيا  المدرسة. 1

2 
لػػيس مػػف ال ػػركرم رف رختػػار المينػػة التػػي يقترحيػػا عمػػيَّ 

 الدٌم.ك 
     

      ليس ألصدقائي دكر في اختيارم لمينتي. 3
      ال رعتمد عمى شخص ما في رف يختار مينة لي. 4
      يمكف رف يناسب الشخص الكاحد مجمكعة مف الميف. 5
      مف السيؿ عمٌي رف رتخيؿ نفسي في مينة ما. 6
      رعتقد رنني قادر عمى اختيار مينة تناسبني. 7

8 
رعتقػػػػد رف مسػػػػتقبمي المينػػػػي مثمػػػػر، لػػػػذلؾ عمػػػػيَّ االىتمػػػػاـ 

 باختيار مينة ما.
     

      معرفتي عف المينة التي رختارىا يقمؿ مف كقكعي بالخطأ. 9

13 
معرفتػػي لمميػػف المتػػكفرة ميػػـ كػػي رتمكػػف مػػف اختيػػار مينػػة 

 تناسبني.
     

      رنجذب إلى مينة ما. 11

12 
يقػػػػي بػػػػيف قػػػػدراتي كتطمعػػػػاتي ال رشػػػػعر بكجػػػػكد اخػػػػتبلؼ حق

 المينية.
     

      سأجد المينة التي تناسبني عاجبلن رـ آجبلن. 13

14 
رعػػرؼ رم نػػكع مػػف العمػػؿ اختػػار ألف لػػدمَّ معرفػػة بػػالميف 

 المختمفة.
     

 البعد الثاني: اتخاذ قرار في االختيار الميني
      إف تكقعاتي مف مينتي المستقبمية مرتفعة. 15
      نني في الحقيقة قد اتخذت قراران بشأف اختيار مينة ما.إ 16

17 
إف التخطيط الختيار مينة ما يجب رف يتناسب مع قػدراتي 

 كميكلي.
     

18 
ىنػػاؾ مجػػاؿ لػػي باختيػػار تخصصػػي المدرسػػي، لػػذا فػػإنني 

 رعرؼ رم التخصصات سأختار.
     

      ال رقـك بتغيير اختياراتي المينية. 19
      رف رختار بنفسي المينة المناسبة لي. عميَّ  23
      رقرر بنفسي حكؿ طبيعة العمؿ الذم رريده في المستقبؿ. 21
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22 
رعتقػػد رننػػي سػػألتحؽ بمينػػة المسػػتقبؿ بعػػد تخطػػيط كدراسػػة 

 مف قبمي.
     

      رحاكؿ اختيار المينة التي ستشعرني بالر ا الذاتي. 23
      تيار المينة المناسبة لي.الكالداف ىما األف ؿ في اخ 24

25 
عنػػػد اختيػػػارم لمينػػػة يجػػػب مراعػػػاة االخػػػتبلؼ بينيػػػا كبػػػيف 

 الميف المختمفة.
     

26 
في كثير مف األحيػاف قػد رقبػؿ بمينػة رقػؿ ممػا كنػت رطمػح 

 إليو.
     

      لدمَّ معمكمات معقكلة عف عالـ الميف. 27
      ان.مف السيؿ عمى الشخص رف يتخذ قراران ميني 28
      العمؿ ممتعه كمعزز. 29
      رحمـ بما سيككف عممي عميو في المستقبؿ. 33

31 
الميـ عند اختيار المينة ىػك مػا رعرفػو عػف المينػة، كلػيس 

 األشخاص الذيف يعممكف بيا.
     

32 
مف المحتمؿ رف رنجح في مينة معينة، كما ىػك الحػاؿ فػي 

 رم مينة رخرل.
     

      عب عف العمؿ في مينة ما.رف ؿ الم 33
      مستقبمي الميني يجعؿ مني الشخص الذم رريده. 34
      ال رعاني مف الحيرة بشأف اختيار المينة المناسبة لي. 35

 البعد الثالث: المعمومات المتوفرة لبلختيار الميني
      رعرؼ جيدان عما ىك مطمكب مف المينة التي رطمح إلييا. 36

37 
ي فػػي اختيػػار مينػػة مػػا ىػػك النجػػاح المسػػتقبمي فػػي تمػػؾ ىمػػ

 المينة.
     

      األخذ بنصائح اآلخريف ال يعني اختيارم لمينة معينة. 38

39 
اىػػػتـ بجمػػػع المعمكمػػػات حتػػػى رسػػػتطيع ك ػػػع بػػػدائؿ عنػػػد 

 اختيارم الميني.
     

      ال رعتمد عمى شخص ما في رف يختار مينة لي. 43
      عمى تحديد مينة معينة لي المستقبؿ.لدمَّ القدرة  41

42 
لدمَّ المقدرة عمى ك ع بدائؿ تساعدني في تحقيؽ رىدافي 

 المينية.
     

      تعميمي ي ثر في عممية االختيار الميني. 43
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 (7ممحق )
 مقياس االختيار الميني بصورتو النيائية

 
 حارة الطالب/ الطالبة المحترمين 

 
 .....تحية طيبة وبعد 

 
رشاد ميني في تحسين عممية االختيار الميني لدى عينة من إفاعمية برنامج " يقكـ الباحث بدراسة

 آمبلن  ،ىذا المقياسر ع بيف يديكـ  الدراسةكلتحقيؽ رىداؼ  ،طمبة الصف العاشر في مدينة نابمس"
سنى تحقيؽ األىداؼ حتى يت ،مع كجية نظركـ باىتماـ كمك كعية منكـ تعبئة ىذا المقياس بما يتكافؽ

مع العمـ  ،ابة عف كافة الفقرات دكف استثنا المرجكة مف ىذه الدراسة، كشاكران حسف تعاكنؾ سمفان كاإلج
 رف ىذه البيانات ستستخدـ ألغراض البحث العممي ليذه الدراسة فقط.

 
 شاكرًا لكم حسن تعاونكم

 
 الباحث: محمد عمي                                                                    

 شراف البرفسور: تيسير عبد اهللإ
 

 القسم األول: المعمومات والبيانات األولية:
 رنثى    ذكر       الجنس:

 
( رماـ كؿ فقرة بما يتفؽ مع ررجك اإلجابة عمى فقرات ىذا المقياس بك ع إشارة )القسم الثاني: 

 رريؾ:
 إطبلقاً  نادراً  ياناً أح غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

 البعد األول: االىتمام باالختيار الميني
      رفكر في اختيار مينة لي قبؿ إنيا  المدرسة. 1

2 
لػػيس مػػف ال ػػركرم رف رختػػار المينػػة التػػي يقترحيػػا عمػػيَّ 

 كالدٌم.
     

      ليس ألصدقائي دكر في اختيارم لمينتي. 3
      مينة لي.ال رعتمد عمى شخص ما في رف يختار  4
      يمكف رف يناسب الشخص الكاحد مجمكعة مف الميف. 5
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      مف السيؿ عمٌي رف رتخيؿ نفسي في مينة ما. 6
      رعتقد رنني قادر عمى اختيار مينة تناسبني. 7

8 
رعتقػػػػد رف مسػػػػتقبمي المينػػػػي مثمػػػػر، لػػػػذلؾ عمػػػػيَّ االىتمػػػػاـ 

 باختيار مينة ما.
     

9 
خػػػػتبلؼ حقيقػػػػي بػػػػيف قػػػػدراتي كتطمعػػػػاتي ال رشػػػػعر بكجػػػػكد ا

 المينية.
     

13 
رعػػرؼ رم نػػكع مػػف العمػػؿ اختػػار ألف لػػدمَّ معرفػػة بػػالميف 

 المختمفة.
     

      رنجذب إلى مينة ما. 11
 البعد الثاني: اتخاذ قرار في االختيار الميني

      رحمـ بما سيككف عممي عميو في المستقبؿ. 12
      د اتخذت قراران بشأف اختيار مينة ما.إنني في الحقيقة ق 13
      مستقبمي الميني يجعؿ مني الشخص الذم رريده. 14

15 
ىنػػاؾ مجػػاؿ لػػي باختيػػار تخصصػػي المدرسػػي، لػػذا فػػإنني 

 رعرؼ رم التخصصات سأختار.
     

      ال رقـك بتغيير اختياراتي المينية. 16
      لي.عميَّ رف رختار بنفسي المينة المناسبة  17

18 
مف المحتمؿ رف رنجح في مينة معينة، كما ىػك الحػاؿ فػي 

 رم مينة رخرل.
     

19 
رعتقػػد رننػػي سػػألتحؽ بمينػػة المسػػتقبؿ بعػػد تخطػػيط كدراسػػة 

 مف قبمي.
     

      رحاكؿ اختيار المينة التي ستشعرني بالر ا الذاتي. 23
      ة لي.ال رعاني مف الحيرة بشأف اختيار المينة المناسب 21

22 
عنػػػد اختيػػػارم لمينػػػة يجػػػب مراعػػػاة االخػػػتبلؼ بينيػػػا كبػػػيف 

 الميف المختمفة.
     

23 
في كثير مف األحيػاف قػد رقبػؿ بمينػة رقػؿ ممػا كنػت رطمػح 

 إليو.
     

      لدمَّ معمكمات معقكلة عف عالـ الميف. 24
      مف السيؿ عمى الشخص رف يتخذ قراران مينيان. 25
      ممتعه كمعزز.العمؿ  26

 البعد الثالث: المعمومات المتوفرة لبلختيار الميني
      رعرؼ جيدان عما ىك مطمكب مف المينة التي رطمح إلييا. 27

28 
ىمػػي فػػي اختيػػار مينػػة مػػا ىػػك النجػػاح المسػػتقبمي فػػي تمػػؾ 

 المينة.
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      األخذ بنصائح اآلخريف ال يعني اختيارم لمينة معينة. 29

33 
اىػػػتـ بجمػػػع المعمكمػػػات حتػػػى رسػػػتطيع ك ػػػع بػػػدائؿ عنػػػد 

 اختيارم الميني.
     

      تعميمي ي ثر في عممية االختيار الميني. 31
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 (8ممحق )
 كتاب تسييل ميمة الباحث
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 (:9ممحق )
 و ابنتيم بالبرنامج.أك ابنيم اشتر ىل النموذج موافقة األ

 
 بالبرنامج ة/طالب اشتراك مىع األمر ولي  وتعيد موافقة

 
 ................................................................ ق/السيد  ردناه المكقع رنا

 ................................ رقـ ىاتؼ..................................... مدينة مف

 ............. صؼ.................. .....مدرسة............... .........الطالب رمر كلي

 
 مف تنفيذه سيتـ كالذم الميني رشاداإل برنامج في كالمشاركة لبلن ماـ تي/يابن مشاركة عمى ركافؽ
 عمؿ لياتبآ كامؿ عمـ عمى كرنا. نابمس/  لئلرشاد الفمسطيني المركز مقر في  كالباحث المدرسة خبلؿ

 : التالي بالشكؿ كىي البرنامج
 

 (ةمختمط مجمكعة) كطالبات طبلب ي ـ جالبرنام.  

 ناث ذككران  مختمطة مجمكعات تشكيؿ يتـ حيث المجمكعات، بأسمكب البرنامج يعمؿ  . ان كا 

 الميني االختيار عممية تحسيف عمى المجمكعات في العمؿ يتـ. 

 في الماجستر شيادة لنيؿ دراسة كىك ،رشاداإل مجاؿ فيا ة فكك خبرة ذك مرشد يديره البرنامج 
 . رشاداإل

 ئلرشادل الفمسطيني المركز مقر في( ةقدقي 93 المقا  مدة) رسبكعيا مرتيف المجمكعة تجتمع.  

 رشاديةإ جمسات عشر بكاقع ،سابيعر (5)  البرنامج في العمؿ مدة . 

 
 في مشاركتو خبلؿ تي/ابني عف ناتجة تصرفات كر رفعاؿ ةري كليةمس   بتحمؿ رتعيد إنني كما

 .المالي رك ،االجتماعيرك  ،القانكني المستكل ىعم سكا  البرنامج،

 
 ...........................التاريخ             ..................................   األمر ولي سما

 .......................................... التوقيع

 
 عمي محمد المرشد (6399909330)  رقم جوال عمى االتصال لبلستفسار
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 (:06ممحق )
 لجمسات برنامج اإلرشاد المينيكشف الحاور والغياب 

 

 رقم المقاء /التوقيع االسم الثبلثي
0 2 4 3 3 0 7 8 9 06 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


