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:المقدمة
 لقد أصبح لزاما على الفرد والمجتمع في ظل متغيرات العصر الحالي الذي اتخذ صورا عديدة      

 من التقدم العلمي، التكنولوجي والمهني مواكبة كل هذه التطورات السريعة،كذلك هو المر بالنسسسبة

 للمنظمات الجتماعية، السياسية والتربوية، وبما أن المورد البشري هو أهم عامل في دفع سيرورة

 التطور والنمو وجب الهتمام به من خلل دراسته دراسة علمية وموضوعية دقيقة تسمح له بتحقيق

 المواءمة بين قدراته الشخصية ومتطلبات المهنة المستقبلية التي يختارها من خلل تعاقب مراحسسل

 نموه ضمن سيرورة تطورية تؤدي القرارات المهنية الولية فيها بالضرورة إلى قسسرارات مواليسسة

 توجهه إلى إيجاد تسوية بين العوامل الشخصية من قيم، ميول واهتمامات...إلخ والعوامل الواقعيسسة

 .من قدرات دراسية، منافذ التكوين وعروض العمل
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 وفي الغالب ما يمر الفرد خلل هذه السيرورة بمنعرجات حاسمة من مسار حياته تجعله في حيرة

 وتردد بشأن المهنة التي سوف يختارها ويتكون فيها وبالتالي يمارسها مستقبل، لهذا عليه الوقوف

 على التشخيص الموضوعي والقرار الواعي الذي يجعله يختار مهنة تتناسب مع إمكانياته، ميولته

 واستعداداته مع مراعاة أهم العوامل التي يمكنها أن تتدخل في توجيه سلوكاته وقراراته المهنية

 ودفعه إلى القيام بسلوك الختيار.                                         والتصورات هي إحدى

 أهم هذه العوامل التي قد تتدخل في مثل هذه القرارات، كونها تعتبر بمثابة إدراكات وصور ذهنية

 تتكون نتيجة تفاعل الفرد مع محيطه الخارجي، في إطار علقات ومواقف تحددها التجربة الذاتية،

 والخبرة السابقة، بمعنى أن استجابات الفرد وتصوراته تكون محددة من تكوينه العقلي الذي محتواه

وهو ما يجعله يحمل يرتبط بموضوع ما في العالم المحسوس، أين يعيش موضوع التصور،  

  لهذا قد تكون التصورات والنتظارات التي يحملهامجموعة من النتظارات تجاه مهنته المستقبلية،

 الفرد مؤشرا مميزا في توجيه قراراته نحو اختياره المهني، وبالتالي نحو مهنة مستقبلية معالمها

 مرسومة في ذهنه و موسومة ببناء من الفكار والمدركات والمعارف والمعاني التي تشكلت لديه

 نتيجة كم من العوامل تفاعل معها في عالمه الخارجي، لهذا أردنا من خلل هذا البحث محاولة

  التصورات والنتظارات المهنية في اختيار التخصص الدراسي المهنيمساهمةالكشف عن مدى 

 .لدى المتربصين بمراكز التكوين المهني والتمهين لولية الطارف

 حيث تطرق البحث في ذلك إلى جانبين، أولهما نظري ضم أربعة فصول، أولها تضسسمن الطسسار

 ألمفاهيمي للبحث، حيث تم تحديد وتوضيح فيه إشكالية البحث، فرضياته، أهميته ودوافسسع اختيسسار

 .الموضوع، أهدافه، تحديد المفاهيم الساسية التي يتناولها البحث، ثم عرض الدراسات السابقة

 أما الفصل الثاني فقد عرض  عنصر التصور، حيث أبرز نبذة تاريخية عن تطور مفهوم التصور،

 مفهومه، علقته ببعض المفاهيم القريبة منه، التجاهات المفسرة له، مراحل تكسسوينه، عناصسسره،
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 أنواعه، خصائصه، وظائفه، أبعاده، النظريات المفسرة له، التصور كنظام مزدوج، التصور وأنماط

 السلوك، تعديل وتغيير التصور، دور التصورات في العملية التعليمية، قياس التصورات. وأخيسسرا

 خلص إلى مفهوم النتظار(التوقع) ونظرية التوقع لفيكتور فروم.           في حين تم التطرق في

 الفصل الثالث إلى الختيار المهني حيث شمل: مفهوم المهنة، علقتها ببعض المفاهيم القريبة منها،

فئاتتصنيف المهن، فوائد التصنيف المهني، أنواع المهن حسسسب التصسسنيف المهنسسي العربسسي،   

  مصادر الحصول على المعلومات المهنية، فوائد المعلومات المهنية، ثم مفهسسومالمستويات المهنية،

 الختيار المهني، أسسه، أهدافه، خصائصه وفوائده، المعلومات اللزمة لعملية الختيسسار المهنسسي،

 خطوات عملية التخطيط له، أنماطه، نظرياته، العوامل المؤثرة فيه، وأخيرا خلص إلى المشسسكلت

                                     .التي تواجه الطالب عند اختيار المهنة

 وقد تناول الفصل الرابع والخير في الجانب النظري موضوع التكوين المهني وقد تضمن: لمحسسة

 تاريخية عن تطور التكوين المهني بالجزائر، مفهومه، مبادئه، أهدافه، أنسواعه، أسساليبه، شسروط

 التكوين الجيد، الخطوات العملية في التكوين، أنماطه، أنظمته، فروعه المهنية، شهادات التتويج في

 التكوين، نظام العلم، التسسوجيه وانتقسساء المترشسسحين لللتحسساق بمراكسسز التكسسوين المهنسسي.

 أما الجانب الميداني فقد شمل فصلين أساسيين، أولهما تناول الجراءات الميدانية للدراسة حيث تسسم

 التعرض فيه إلى الدراسة الستطلعية، وصف مجتمع البحث واختيار العينة، المنهسسج المسسستخدم،

 .أدوات جمع البيانات، أساليب المعالجة الحصائية

 أما الفصل الثاني فقد تمحور حول عرض وتفسير النتائج، وذلك من خلل عرض النتائج العامسسة،
 .وتفسيرها على ضوء الفرضيات
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: البحث  إشكالية

 إن المميز الساسي للمجتمعات الحديثة هو التغيرات المستمرة والسريعة

 الحاصلة في مختلف الجوانب القتصادية والجتماعية، لذا تحرص الدول اليوم على

 تنظيم مواردها البشرية، على اعتبار أنها من العوامل الساسية في دعم تنميتها

 القتصادية، فأصبح من الضروري إعدادها مهنيا، وتكوينها وتوجيهها، وذلك لرفع

مستوى نجاعتها المهنية.

 لهذا تعلق المجتمعات آمال كبيرة على أنظمة التعليم، لن من أهم أهدافها تنمية الفرد

لمختلف جوانب الحياة،  وإعداده وتكوينه، لنه مركز تنفيذ جميع خطط التنمية.

  و التكوين المهني أحد أنظمة التعليم الذي يعني بإعداد الفرد، وإكسابه مهارات

 وخبرات، حركية، يدوية، معرفية…الخ، لمواجهة المستجدات التي سوف تواجهه في

 المستقبل، بحيث يستطيع أن يتكيف مع ظروف ومتطلبات المهنة التي سيمارسها

مستقبل، ويكون أقل عرضة لسوء التوافق المهني.

  ومن الملحظ كثيرا سيطرة القيم الجتماعية التقليدية على هذا النظام، والتي تعتبر

 النجاح المدرسي الحقيقي مرهون بالنتقال عبر مختلف مراحل التعليم الرسمي

 واللتحاق بالجامعة، حيث أدى هذا التصور إلى انعكاسات واضحة على اتجاهات

وتطلعات المتمدرسين، وذلك من خلل تفضيلهم الواضح لهذا المسار.

  من تلميذ التعليم الساسي يفصلون عند مستوى% 50" في حين يجدر الذكر أن 

  من تلميذ التعليم الثانوي يرسبون في امتحان% 80السنة التاسعة، وأكثر من 
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 البكالوريا، وبالتالي تجد هاتين الفئتين نفسها بالضرورة أمام اختيارات أخرى أهمها

.)1(مسار التكوين المهني "

  وأول عقبة يواجهها الشباب الذين يحاولون الحصول على منصب بيداغوجي في مراكز

 التكوين المهني هي عملية اختيار التخصص الدراسي المهني، هذا الخير الذي

 يفترض أن يكون مناسبا لقدراتهم وميول تهم، إذ أغلبهم يجدون صعوبة في اتخاذ

 القرار، كما أنهم يعانون من قلق كبير إزاء مواجهة وضعيتهم الجديدة، وهذا راجع من

 جهة إلى الفترة المبكرة من العمر التي هم فيها (المراهقة) ، والتي لها خصوصياتها

 من عدم الستقرار في الجانب النفعالي، و عدم اتزان الشخصية، وعدم اكتمال نمو

 الختيار لديهم إلى درجة النضج، الذي يسمح لهم بحسن الختيار، وبأخذ القرار السليم،

لن التراجع يكلفهم خسارة الجهد والوقت.

  ومن جهة أخرى راجع إلى  تكاثف عدد من العوامل فمنها الجتماعية، ومنها النفسية

 وأخرى ثقافية، وعوامل ترجع إلى المهنة في حد ذاتها، ومجمل التصورات والنتظارات

التي يحملها الشباب عن تلك المهنة.

  فالمعرفة الضعيفة لعالم التخصصات والفروع التي يتيحها التكوين، والمعرفة

 الضعيفة لعالم المهن وخصائصها وشروطها وواقعها المهني، أو عدم الدراية الكافية

 حول ما إذا كان التخصص الذي سيتابعه المتربص ضمن مساره التكويني سيقوده إلى

 المهنة التي يفضلها مستقبل أم ل ؟!، كلها عوامل يمكنها أن ترتبط بطريقة أو بأخرى

 - بوسنة محمود، ترزولت حورية، قياس مستوى النضج المهني للمتربصين في مراكز التكوين 1

المهني، حوليات جامعة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،عدد خاص ، بن عكنون، الجزائر،

.101، ص1996،1995
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 ببناء تصورات محددة وتشكيل انتظارات معينة حول المهن، وثم باختياره للتخصص

الدراسي المهني.

  فالمتربص لما يتجه إلى مراكز التكوين المهني يكون ذا خبرات سابقة، وذا مدركات

 قبلية، وأفكار ومعتقدات ومفاهيم، نتاح احتكاكه وتفاعله مع الخرين، وهذا ما يجعل

 بإمكانها أن تشكل لديه تصورات ايجابية أو سلبية حول موضوع المهن، والتي تظهر من

خلل قراراته فيما يخص اختياره للتخصص الدراسي المهني.

  فالتصور نتاج أو مسار لنشاط ذهني، يقوم الفرد من خلله بإعادة بناء الواقع كما

 واجهه، ويعطيه معنا خاصا به، من خلل تشكيل نماذج مستدخلة يبنيها الفرد من

 محيطه، ويستعملها فيما بعد  كمصدر أو مرجع للمعلومات، ينظم و يخطط ويوجه من

خللها سلوكه عند مواجهته لبعض المواقف التي تتصل بموضوع التصور. 

 "ولقد أظهرت الدراسات والبحاث أن مشكلة اختيار التلميذ أو المتربص لنوع الدراسة

 أو التكوين، تأتي على رأس المشكلت التي يعاني منها، وأن الختيارات الدراسية-

 المهنية لدى التلميذ والمتربصين محدودة وفقيرة، تسيطر عليها التجاهات النمطية

.)1(السائدة في المجتمع"

  و على هذا فالمتربصون عند اجتيازهم مرحلة اتخاذ القرار المهني، نجدهم يحملون

 تصورات محددة حول مهنة معينة، أو مهن متعددة، سواء كانت هذه التصورات ذاتية،

 تخص الفرد الواحد (تصور ذهني) ، أو جماعية يشترك فيها الكثير من الفراد (تصور

 اجتماعي) ، سواء كانت ذات اتجاه سلبي أو ايجابي، سواء كانت صحيحة تعبر عن

  ، التوجيه المدرسي والمهني، الخلفية النظرية لمفهوم، شريفيتي،ميرابطين وزاهي- محمود بوسنة 1

.95، ص2004، 2المشروع وبعض المعطيات الميدانية، سلسلة معارف بسيكولوجيا، العدد
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 الواقع الفعلي لتلك المهنة، أو كانت خاطئة ل تعكس المعلومات الحقيقية عن

 خصائص المهنة و شروطها، و معالمها التي يمكن أن يستفيد منها المتربص بشكل أو

 بآخر، و هذا راجع إلى المصدر أو العامل المؤدي إلى بناء مثل هذه التصورات

 الخاطئة لديه، فمثل: إذا احتك المتربص بشخص ما أو بصديق لديه نظرة سلبية عن

 مهنته، التي لم يكن ناجحا فيها، ربما لنها ل تتناسب مع قدراته و استعداداته، فبإمكانه

 هنا أن ينقل له تصورا سلبيا و خاطئا عنها، ضمن مجموعة من الفكار و المعلومات و

 المفاهيم من زاوية واحدة، فهنا بإمكان ذلك التصور أن يتحكم في توجهات المتربص

 المهنية فيما بعد، و يجعله يختار تخصصا دون آخر، تبعا لتجاه ذلك التصور و محتواه

ونوعه.

 علما و أنه ما لم يناسب صديقي ليس بالضرورة ل يناسبني، و المهنة التي لم ينجح

 فيها شخصا ما، ليس بالضرورة يفشل فيها جميع الشخاص، لنه لكل قدراته و ميول

ته و اهتماماته و استعداداته و إمكانياته.

 فالمتربص الذي يحمل مجموعة من  المعاني و المفاهيم و المدركات حول مهنة

 معينة، وانتظارات مختلفة يتوقع أن تتحقق له بممارسة المهنة المستقبلية المرتبطة

 بتخصصه الدراسي المهني، بغض النظر عن العوامل المتدخلة في تكوين هذه

 المفاهيم والمدركات والنتظارات، إل أنها يمكنها أن ترتبط بتوجيه سلوكه نحو عملية

 الختيار من عدمها لنوع التخصص، الذي يعتقد أنه سيقوده لممارسة تلك المهنة

مستقبل.
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  و لهذا فبإمكان التصورات والنتظارات التي يحملها المتربصون بمراكز التكوين المهني

 نحو المهنة المستقبلية، أن تكون أبرز العوامل المؤدية إلى اختيارهم لتخصصهم

الدراسي المهني، وعليه نطرح التساؤلت التالية:

 - ما مدى مساهمة التصورات والنتظارات المهنية للمتربصين بمراكز التكوين المهني

في اختيارهم لتخصصهم الدراسي المهني؟ 

 - ما هي العوامل التي ساهمت في بناء تصورات المتربصين بمراكز التكوين المهني

حول المهنة المستقبلية؟ 

 - هل المتربصين بمراكز التكوين المهني راضون عن المهنة المستقبلية، في ضوء

تخصصهم المهني الحالي؟ 

 -هل هناك اختلف في التصورات والنتظارات المهنية التي يحملها المتربصون بمراكز

 التكوين المهني حسب متغيرات: الجنس، التخصص المهني، المستوى الدراسي، المدة

المنقضية من التكوين ؟  
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2: البحث-  فرضيات

  تساهم التصورات والنتظارات المهنية للمتربصين بمراكز التكوين المهني في-1

اختيارهم لتخصصهم الدراسي المهني. 

 - توجد هناك بعض العوامل ساهمت في بناء تصورات المتربصين بمراكز التكوين2

المهني حول المهنة المستقبلية. 

 - يوجد هناك رضا عن المهنة المستقبلية للمتربصين بمراكز التكوين المهني في ضوء3

تخصصهم المهني الحالي. 

  ل توجد هناك فروقا ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية لدى-4

المتربصين بمراكز التكوين المهني حسب متغير الجنس. 

  ل توجد هناك فروقا ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية لدى-5

المتربصين بمراكز التكوين المهني حسب متغير التخصص المهني. 

 - ل توجد هناك فروقا ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية لدى6

المتربصين بمراكز التكوين المهني حسب متغير المستوى الدراسي. 

  ل توجد هناك فروقا ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية لدى-7

المتربصين بمراكز التكوين المهني حسب متغير المدة المنقضية من التكوين. 
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3: الموضوع-      ار ي اخت دوافع و أهمية

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من الهمية القصوى التي تمثلها التصورات والنتظارات

 في مجال المهن، وما تتحكم في بنائها من عوامل اجتماعية و ثقافية، كمدى توافر

 المعلومات الصحيحة والمناسبة عن المهن، ومدى ثراء خدمات العلم والتوجيه

 بالعمليات الرشادية نحو واقع تلك المهن، وشروطها وخصائصها، لتمكين الفرد من

 بناء تصور سليم و ايجابي عن المهنة التي يرغب فيها، واختيار أنسب وأصلح

 التخصصات من بين البدائل المتاحة أمامه، والتي تتكامل مع طبيعة تلك المهنة،

 لتحقيق نجاحه المقترن بذلك التصور والنتظار، وتعزيز دافعيته ليكون فعال ومبدعا

 في التخصص الذي اختاره، ومن ثمة في المهنة التي تصورها لنفسه وما انتظر

تحقيقه من خللها في ضوء ذلك التخصص. 

 لهذا فدراسة التصورات والنتظارات المهنية على وجه الخصوص عند فئة المتربصين

 بمراكز التكوين المهني، أمرا ضروريا لمعرفة طبيعة هذه التصورات والنتظارات،
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 ومدى مساهمتها في اختيارهم لتخصصهم الدراسي المهني، وبالتالي معرفة مدى

 إمكانية تفاعلها أو تعارضها مع الهدف المنشود من طرف المتربص، كونها غير ثابتة

 نسبيا، فهي تختلف من متربص لخر، على حسب القيم والبيئات الجتماعية لديهم، كما

 قد تتأثر بالحداث القتصادية و السياسية، وبالنظم الرسمية التي تضعها المستويات

العليا، بتصنيف هاته المهن و تحديد شروطها وخصائصها.

 لذا وجب الهتمام بكافة خطواتهم والعمليات التي يمرون بها عند اختيارهم

 لتخصصهم التكويني المهني، وذلك بمساعدتهم على الختيار السليم والمتماشي مع

التصور السليم والنتظار المتوقع تحقيقه من خلل المهنة المستقبلية.

 فضل عن هذا فقد اخترت فئة المتربصين بمراكز التكوين المهني كعينة لهذه الدراسة،

 كون مجمل الدراسات ركزت أهميتها على تلميذ الطوار العادية من التعليم (من

 البتدائي إلى الجامعي) ، وأهملت نوعا ما هذه الفئة، وكأنها بذلك تناغمت وانسجمت

 مع القيم والتصورات الجتماعية السائدة، التي ما فتئت أن ترى أن المسار الناجح هو

 المسار الدراسي العادي، وأن الموجهين إلى مراكز التكوين المهني هم فئة الفاشلين،

 مهملين بذلك أن المتربص كغيره من التلميذ يؤثر ويتأثر بالمحيط الخارجي و يمر

 بصعوبات اتخاذ القرار المهني، هذا عوضا من الهتمام به ، ورفع ثقته بنفسه،

 وتوجيهه إلى التخصص الذي يتناسب مع قدراته واستعداداته ورغباته، ضمن مسار

 تكويني محكم، يوصله إلى المهنة المستقبلية التي تصورها لنفسه، وبالتالي إلى

 تحقيق انتظارا ته المهنية، بحيث تمكنه من تحقيق ذاته ، و يكون أقل عرضة لسوء

التوافق النفسي والمهني.
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4: البحث-  أهداف

           تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة التصورات والنتظارات

 التي يحملها المتربصون بمراكز التكوين المهني عن المهنة المستقبلية في اختيارهم

 لتخصصهم الدراسي المهني ، بالضافة إلى الكشف عن العوامل المساهمة في بناء

 تصوراتهم المهنية، و مدى رضا المتربصين بمراكز التكوين المهني عن المهنة

 المستقبلية في ضوء التخصص الدراسي المهني الحالي، بالضافة إلى معرفة مدى

 وجود اختلف في هذه التصورات المهنية لدى أفراد العينة حسب متغيرات: الجنس،

التخصص المهني، المستوى الدراسي، المدة المنقضية من التكوين.

 وهذا ما يجعلنا نصل إلى المعطيات الحقيقية عن طبيعة التصورات والنتظارات في

 مجال المهن، وعن واقع الختيارات لدى المتربصين، وهذا ما يتيح أخذها بعين العتبار

 في عمليات الرشاد النفسي والتوجيه التربوي المهني، من خلل معرفة أسباب تفضيل

 المتربص بمراكز التكوين المهني لتخصص تكويني دون آخر، و مدى ارتباط هذا

 التفضيل بتصور معين تجاه المهنة المستقبلية وانتظارات محددة قصد تحقيقها،

 ومحتوى هذا التصور واتجاهه، وعوامل بنائه، ومجمل ما يتوقع المتربص تحقيقه من

 خلل مهنته المستقبلية التي يقوده إليها تخصصه الحالي، ليستطيع الموجه والمرشد

 المهني هنا التدخل لتعديل التصورات السلبية والنتظارات الخاطئة التي يحملها عن

 مهنة معينة، أو تغييرها بحسب ما هو موجود في الواقع المهني، من معلومات دقيقة،

 وما يتوافر من عروض في سوق العمل، مع تعزيز التصورات اليجابية لديه

 والنتظارات المتوافقة مع حقيقة المهنة المرغوبة، بتوجيهه إلى التخصص المهني
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 الذي يتناسب مع قدراته وإمكانياته ورغباته، ويتوافق مع تصوراته، وذلك من أجل

 مساعدته على تحقيق التطابق والمواءمة بين التصورات والنتظارات المهنية التي

يحملها واختياره لتخصصه الدراسي المهني.

5: المفاهيم-   تحديد

 يعتبر المفهوم وصفا لواقع ملحوظ، فهو الوسيلة الرمزية التي يستعين بها الباحث،

 ) ، وسنحاول فيما يلي عرض1للتعبير عن الفكار المختلفة خلل البحث الذي يجريه.(

المفاهيم الساسية الواردة في هذه الدراسة:

: التصورات-   تعريف أ

: ا*  ـ ـ لغوي

  من الفعل تصور، يتصور، تصورا،- حسب المعجم العربي الساسي" لروس":

ويعني: تمثل صورته في ذهنه.

: هو مجموعة الفكار التي يتصورها النسان حول الكون و الحياة.- في الفلسفة

.)2(هو استحضار صورة شيء محسوس في العقل- في علم النفس: 

 : تصور الشيء، أي توهم صورته وتخيله، و- و حسب المنجد في اللغة و العلم

التصور هو صورة العقل.

 يشترك المعجمين في أن التصور يتعلق بشيء محسوس، وهو يتم من خلل الفكار

.)3(والتخيل والذهن

 153، ص1986 -صلح مصطفى الفوال، علم الجتماع، الموضوع و المفهوم و المنهج، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
. 144، ص1990- المعجم العربي الساسي، لروس، المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم،  2
.201، ص1991- المنجد في اللغة و العلم، دار المشرق، بيروت،  3
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" جاءت من الكلمة اللتينية "Représentation": فإن كلمة التصور - أما باللغة الفرنسية

Representare".أي جعل الشيء حاضرا 

:- ويحدد معجم الدروس أن

* في الفلسفة يعني المصطلح: " ما هو عليه الموضوع في الروح "

 * في علم النفس هو: " الدراك أو الصورة العقلية التي يكون فيها المضمون مرتبط

.)1(بموضوع، موقف، مشهد ...الخ من العالم الذي يعيش فيه الفرد"

هناك نجد تحديدا أكبر للعملية العقلية التي يتم من خللها التصور، وهو الدراك.

 : " التصور هو أن نجعل من موضوع غائب أو مفهوم  le robert  - أما معجم " الروبير- 

) 2(ما، شيئا محسوسا، عن طريق صورة، إشارة... الخ "

 : " التصور هو نظام منسق من الفعال المستدخلة،- حسب موسوعة علم النفس

 بحيث يجعل عملية التذكر ممكنة، أصل التصور في هذا المنظور، مرتبط بإحكام و بنمو

.)3(وظيفة الترميز ". 

: اصطلحا* 

  " التصور هو تلك القدرة التي يتمتع بها بعض الشخاص، و  -:  Jaensh  - يعرفه العالم- 

.)4(المتمثلة في تحديد رؤيتهم للشياء التي كانوا قد رأوها سابقا

1 - Le petit Larousse, librairie Larousse- paris. 1992. p367.
2 - FARR Robert "les représentations sociales, in Moscovici serge . psychologie sociale. 
P.U.F. Paris,1990. p333. 

- رولن دورون، فرانسواز بارو، موسوعة علم النفس، عويدات للنشر والطباعة، المجلد الثالث، ط 3

.945، 944، ص1997، لبنان، بيروت، 1
 ،34- مجلة الثقافة النفسية المتخصصة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، المجلد التاسع، العدد  4

.128، ص1998بيروت، أفريل 
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 : " نتاج وعملية لنشاط عقلي، من خلله يقوم فرد ما أو مجموعة منوالتصور هو

.)1(الفراد، بإعادة تكوين الواقع الذي هو في مواجهته، وإلصاق معنى به "

  التصور هو مجموعة من المفاهيم لعدة مواضيع، أو ظواهر- يعرفه " جود ليت ":

 معينة لمجتمع محدد، وهو عرض لراء وصور وأفكار في فكر النسان، يسيرها

.)2(الدراك الفكري للواقع الجتماعي

 تعريفوبناءا على استعراض مجموعة من التعاريف لمفهوم التصور يمكن صياغة 

 له على النحو التي:إجرائي

 " التصورات هي عبارة عن عملية إدراكية، فكرية، ذات نشاط ذهني، تحمل مجموعة

 منظمة من المعارف والراء والعتقادات والمعلومات و السنادات التي ترجع إلى

 شيء معين، أو وضعية محددة في الوقت ذاته من قبل الفرد، وهي تختلف من فرد

 لخر حسب العوامل الذاتية و الموضوعية والجتماعية المتعلقة بالفرد والمواقف التي

يتواجد بها ".

 : المهنة-    تعريف ب

ا  *  ـ   :  لغويـ

  جمعها مهن، مهن بمعنى عمل في صنعة، وهي وسيلة للعمل والكسب (حرفة)،

وهي نوع من العمل الذي يمارسه شخص ما ليكسب معيشته.

1 - Y. Dupuy.C . Marmuse et d'autres. "Les systèmes de gestions, aubin imprimeur, France, 
1989, p204
2 - Dinis Jodlet, "les représentations sociales. P.U.F. paris. 1989, p222
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 : "المهنة هي مجموعة من النشطة التي تتركز حول دور اقتصادي،اصطلحا* 

 يهدف إلى ضمان توفير الحاجيات الساسية للحياة، ويطلق المصطلح على العمال

.)1(التي تتم في الميادين التجارية و الفنية

: المهنية-   التصورات تعريف ج

 بما أننا أدرجنا تعاريف مختلفة عن معنى التصورات، ثم أتبعناها بتعريف إجرائي،

 وكذلك تطرقنا إلى تعريف المهنة، ونظرا لتعذر وجود دراسات سابقة حول نفس

  يبرز المعنىتعريف إجرائيالموضوع، أو تحمل المحتوى العام له، فقد ارتأينا صياغة 

المضبوط الذي نحن بصدد دراسته:

 " التصورات المهنية هي بناء من الفكار والصور الذهنية والدراكية التي يحملها الفرد

 عن مهنة من المهن، بحيث تشكل هذه الفكار نماذج يكونها نتيجة تفاعله مع محيطه

 في إطار العلقات والمواقف التي تحددها الخبرة السابقة، والتي من شأنها أن

 تستعمل كمصدر للمعلومات، وكأدوات لتنظيم وتوجيه سلوكاته تجاه موضوع تلك

 المهنة أو المهن، وهذا ما يجعل بإمكان هذه الفكار والسنادات أن تؤثر في اختيار

التخصص الدراسي المهني لذلك الفرد ".

:    – المهنية  النتظارات تعريف د

*تعريف إجرائي:

.  264، ص2003- فاروق مداس ، قاموس مصطلحات علم الجتماع، دار مدني، الجزائر ،  1
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 وهو استباق لحدث أو نتيجة ما في المستقبل، وكذلك مجمل مـا يحملـه الفـرد مـن

 توقعات معينة تجاه مهنته، وما ينتظر تحقيقه من حاجات ماديــة ، أمنيــة ، اجتماعيــة

أو نفسية من خلل ممارستها.

: ـار-   الختي تعريـف د

 : من الفعل: خير، يخير، اختيارا، خير من الشياء، أي فضل بعضها علىلغــة* 

.)1(بعض، و فضله بين أمرين أي جعله حرا في الختيار

  " وهو ما يسمح لنا بالتفضيل بين ما يجب أن نعمله أو ل نعمله، أواصطلحا:* 

)2(اصطفاء هذا الشيء أو ذاك "

  :" هو ما ينتقيه الفرد بين مجموعة من الشياء، فينتقي الصلح والكفأ- والختيار أيضا

.)3(والقدر "

 : " هو سلوك آني غير  permartin et légers"   1988  "  - ويعرفه " بيرمارتن وليقر

)4(مدروس، يتأثر كثيرا بالعوامل الجتماعية والقتصادية المحيطة بالفرد "

: المهني-    ار الختي تعريف ن

.41، ص2000-  جبران مسعود، الرائد، دار العلم للمليين، بيروت،  1
 - جرجس ميشال جرجس، معجم مصطلحات التربية و التعليم، دار النهضة العربية، بيروت، لم تذكر 2

.1364سنة النشر، ص
 - محمد مصطفى زيدان، دراسة سيكولوجية تربوية، دار الشروق، القاهرة، لم تذكر سنة النشر، ص 3

21.
 - د. بوسنة محمود، التوجيه المدرسي و المهني، الخلفية النظرية لمفهوم المشروع، وبعض 4

.175، ص1998، 10المعطيات الميدانية مجلة العلوم النسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، العدد 
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 : " و تلك العملية التي تعبر عن استجابات الفرد إزاء مهنة معينة، من* تعريف إجرائي

 حيث تفضيله لها من بين مجموعة من المهن، و بأخذ القرار المهني بشأنها، فيقبل

عليها و يبتعد عن غيرها، و ذلك بناءا على إدراكه لصورة ذاته و تقبله لها." 

: المهني-      الدراسي التخصص ار ي اخت تعريف و

 انطلقا من التعاريف التي أوردناها فيما يخص الختيار والختيار المهني،

  حول اختيار التخصص الدراسي المهني، حسب ما تصبوتعريف إجرائيبإمكاننا عرض 

إليه دراستنا :

  " وهو عبارة عن عملية تفضيل المتربص بمراكز التكوين المهني لتخصص تكويني

 معين، من بين التخصصات (البدائل) المتاحة أمامه، والذي يحمل في طياته هذا

 التفضيل تصورا وانتظارا معينين، يتبعه بسلوك اختيار قد ينطلق من رغبة ذاتية، أو ميل

 أو استعداد، أو من عوامل بيئية اجتماعية، بحيث يمكنه هذا الخير (الختيار) من

 ممارسة مهنة ما مستقبل، يعتقد أنها مرتبطة بهذا التخصص، على أن يتبع المقرر

 الدراسي التكويني حتى ينتهي به إلى المهنة المرغوب فيها، منفقا في ذلك كل

 المجهودات المطلوبة للنجاح في هذا التخصص، ثم في المهنة التي تشبع حاجاته

 وانتظاراته، وتتوافق مع تصوراته، وذلك للوصول إلى درجة الرضا والتوافق النفسي و

 المهني، ول يتحقق هذا إل إذا كان الختيار الول سليما وموضوعيا، بمعنى يتناسب مع

قدرات وإمكانيات المتربص، ومع الواقع المهني و الفرص المتاحة أمامه.

 : لية-     المستقب المهنة عن الرضا تعريف ك

31



 : " وهو مجمل المشاعر الوجدانية التي يشعر بها المتربص (الفرد) ،* تعريف إجرائي 

 تجاه المهنة التي يتوقع أنه سيمارسها مستقبل انطلقا من التخصص المهني الذي

 يزاول التكوين فيه، وهذه المشاعر قد تكون سلبية أو ايجابية، بحسب التصورات التي

 يحملها عن هذه المهنة المستقبلية، وعن العوامل المتعلقة بها، و مدى الشباع الذي

يتصور أن تحققه له مستقبل".

المهني  م-  لتكوين ا :تعريف

 " وهو وسيلة لتنمية رغبة الفراد لستخدام قدراتهم بدرجة أفضل، للتحكم في

 التقنيات الجديدة وترقية مشاريعهم الشخصية، وإكسابهم نظرة تقييميه وواعية،

.)1(بالضافة إلى شعور الفرد بالحرية والثقة في النفس لداء المهام" 

 " وهو عملية إحداث تغيرات سلوكية لدى المتكون، سواء كان ذلك من الجانب

 المعرفي ( على مستوى المدركات، الوعي، حل المشكلت، الفكار، المعلومات) ، أو

 من الجانب الوجداني ( على مستوى التجاهات، القيم، الميول)  أو من الجانب

.)2(الحركي أو السلوكي ( المهارات العملية، فك، تركيب، تشغيل، إصلح )"

: المهني-    التكوين مراكز تعريف ل

 : "وهي عبارة عن مؤسسات تكوينية، تعمل وفق نظام وبرامج* تعريف إجرائي

 ومناهج مسطرة، تهدف من خللها إلى إعداد يد عاملة مؤهلة،و تحتوي على عدد من

 التخصصات التكوينية، والتي تتوافق مع المستوى التعليمي للمتربص، حيث تقوم

1 - Renaud sain Saulieu: Sociologie de l'organisation et de l'entreprise, presse de la 
formation nationale des sciences politiques, DALLOZ, paris, 1988, p363.

 ،1965 ، القاهرة، 2- أحمد عزت راجح، علم النفس الصناعي، الدار القومية للطباعة و النشر،ط 2

.98ص
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 بإعطاء مادة نظرية وأخرى تطبيقية في الو رشات، اعتمادا على مكونين مؤهلين

 وأكفاء كل في تخصصه، حيث تخضع بذلك لدورتين من التكوين خلل الموسم

 التكويني الواحد (دورة أكتوبر و دورة فيفري) ، يتكلل ذلك بتقديم شهادة مهنية، تمكن

المتربص من ممارسة مهنة معينة فيما بعد."

: المتربصين-   تعريف ي

  "وهي فئة من المتكونين (الفراد)  من الجنسين، يتابعون تكوينا* تعريف إجرائي:

 في مؤسسة تكوينية عمومية (مركز، معهد) ) ، في إحدى نمطي التكوين (اقامي،

  سنة، موزعين على مختلف التخصصات35 إلى 15تمهين) ، تتراوح أعمارهم ما بين 

 المتاحة لهم في المراكز، كل حسب ما يسمح له مستواه التعليمي و العمري، حيث

 يزاولون تكوينا لمدة محددة، في جانبه النظري و التطبيقي، يتوج بشهادة معترف بها،

تمكنهم من ممارسة مهنة فيما بعد، مرتبطة بالتخصص المهني الذي تكونوا فيه".

6-: السابقة  الدراسات

 من المتعارف عليه أن الباحث قبل النطلق في أي دراسة علمية، عليه أن

 يطلع على ما سبقه من دراسات في نفس المجال، لتفادي التكرار من جهة، واكتشاف

 الجديد من جهة أخرى، وموضوعنا يتمحور حول  "مدى مساهمة التصورات

 والنتظارات المهنية في اختيار التخصص الدراسي المهني لدى المتربصين بمراكز

 التكوين المهني "، والذي قد تعذر علينا العثور على دراسات تدور حول نفس محتوى

 دراستنا وذلك لقلتها، إذ لم نقل انعدامها خاصة فيما يخص جانب النتظارات المهنية،
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 فقد ارتأينا عرض بعض الدراسات التي تقترب من موضوعنا، وفقا للمتغيرين الرئيسين

للدراسة:

 التصورات والنتظارات المهنية.المتغير الول:* 

 اختيار التخصص الدراسي المهني.* المتغير الثاني:

 ويأتي العرض مصنفا إلى: دراسات عربية وأخرى أجنبية، وفقا للتسلسل الزمني في

كل تصنيف. 

"      " المهني:      الجانب في التصورات حول تدور التي الدراسات أول

: العربية-   الدراسات أ

1 "    " حياة-  خروف 20  دراسة 0 5   ،  20 0 6  :  

 وهي عبارة عن دراسة مقارنة تهدف إلى التعرف على تصورات العمل لدى فئتين من

 العمال (إطارات الهيئة الوسطى والعمال المنفذين ) داخل نوعين من المؤسسات

 المختلفة من حيث النشاط ( مؤسسة خدماتية، مؤسسة إنتاجية )، كما تهدف إلى

 التعرف على مدى تأثر التصور ببعض المتغيرات الديمغرافية والمهنية ( السن،

المستوى التعليمي، القدمية).

 عامل من مؤسسة الحديد والصلب –30أما فيما يخص العينة فقد اختارت الباحثة 

  عامل من22عنابة- (مؤسسة إنتاجية) وهي ممثلة لفئة الهيئة الوسطى الدارية، وكذا 

 بلدية عنابة (مؤسسة خدماتية) من نفس الفئة العمالية، وفي ذلك اعتمدت الباحثة

 على حصر شامل لجميع عمال الهيئة الدارية الوسطى لقلة عددهم، أما فيما يخص

  عامل بمؤسسة71 عامل بمؤسسة إنتاجية و 86العمال المنفذين فقد اختارت الباحثة 
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 خدماتية، معتمدة في ذلك على العينة العشوائية الطبقية، وقد اعتمدت الباحثة على

 المنهج الوصفي وعلى الوثائق الدارية والمقابلة والستبيان كأدوات للدراسة، حيث

  محاور تمثل أبعاد التصور، وقد عالجت7 بندا موزعة على 64احتوى الستبيان على 

 البيانات المحصل عليها بحساب معامل الرتباط " بيرسون " ، النسب المئوية، ومنه

توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

- توجد فروق دالة إحصائيا بين تصورات العمال في القطاع الخدمي و النتاجي.

- توجد فروق دالة إحصائيا بين تصورات العمال المنفذين و الطارات نحو عملهم.

 - ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين فئتي العمال المنفذين و الطارات فيما يخص

.)1(السن، المستوى التعليمي، القدمية

: بية-  الجن الدراسات ب

1 "   "   "    " هابحورست/     و فيردمان جورج من كل    J.freidman, et  "  دراسة

Habhourst  "   1954  :  

 هي دراسة أجراها الباحثان على عمال الحديد والصلب و المعادن و التجارة، استنتجا

 من خللها أن التصورات والمعاني التي يحملها  العمال عن العمل تختلف باختلف

الوظائف و الفراد، وذلك انطلقا من النتائج التي توصل إليها:

العمل هو: 

                        - وسيلة لربح المال لغير.

 - خروف حياة، تصورات العمل لدى إطارات الهيئة الوسطى و العمال المنفذين، دراسة ميدانية 1

 مقارنة بين مؤسسة إنتاجية وخدمية، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم علم النفس، جامعة باجي

.246، 245، ص113 إلى 92، ص7-6، ص 2006، 2005مختار، عنابة، 

35



- وسيلة لتحقيق الذات، واكتساب التقدير و الحترام.

- وسيلة لتحقيق الشباع النفسي، لذة وحب العمل.

- وسيلة لقتل الوقت.

.)1(- وسيلة لخدمة الغير

2 -"   " طوسكي/     :   Tausky "   1969  "   دراسة

 وهي دراسة أجراها الباحث حول فئة العمال المنفذين، حيث توصل إلى النتائج التالية:

 % من أفراد العينة يعملون لن ليس لديهم حل آخر، ( ترى أن العمل حتمية 11- 

للعيش ).

 %: برروا التحاقهم بالعمل لفوائده، ( ترى أنها تعمل لجل الجر )22- 

  % : يعملون لسباب اقتصادية ( ترى أن العمل الحل المثل للمشكلت55- 

القتصادية).

 * وفي دراسة أخرى لنفس الباحث، بمساعدة " كابلن " حول تصورات العمل توصل

إلى النتائج التالية:

 % : من أفراد العينة يعملون لجل المال.76- 

 % : من أفراد العينة يستمرون في العمل حتى في حالة الثراء.20- 

%) ل ترغب في العمل. 4- في حين أن نسبة قليلة (

 وتوصل كذلك أن تصورات العمال حول العمل مرتبطة بإشباع حاجات معينة:*

 - عبد النور أرزقي، مفهوم العمل ومحددات الرضا الوظيفي لدى العامل الجزائري، رسالة ماجستير، 1

121، ص1997غير منشورة، جامعة الجزائر، 
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 -وسيلة للنجاز، اكتساب خبرة جديدة، المسؤولية و الستقللية، حاجات اجتماعية،

احترام، مكانة، تحقيق الرضا.

.)1(* ومن الملحظ أن التصورات التي يحملها أفراد العينة عن مهنهم ايجابية

:  ج  - بية-   الجن العربية   الدراسات

1  " أحمد-           وسليم فارجي يار ب و قريز كلود جان من كل  دراسة

J.C Grise et p     . vergés 1987  :  

 ولوجيا الحديثة فيأجريت هذه الدراسة في فرنسا بعنوان " الجراء في مواجهة التكن

 ظل مقاربة نفسية اجتماعية للتصورات الجتماعية "، حيث توصلوا من خلل تطبيق

 -إلى أن معنى العمل:Test Associatifاختبار تداعي الكلمات- 

- لدى نسبة من أفراد العينة مرتبط بإشباع الحاجات المادية، الجر، الراتب.

- لدى نسبة من أفراد العينة اعتبروه كواجب.

- لدى نسبة أخرى من أفراد العينة اعتبروه وسيلة للبقاء.

- كما اعتبره آخرون مصدرا للضغط.

  ومنه يمكن القول بأن التصورات التي يحملها أفراد العينة عن العمل، ارتبط بإشباع

 حاجات متعددة أهمها: الحاجات المادية، بينما ارتبط بالتصور السلبي للعمل، لنه

.)2(تصاحبه مشاعر الضغط الجهاد

ا ني :ثا المهني-        الدراسي التخصص ار ي اخت حول تدور التي الدراسات

: العربية/   الدراسات أ

.121- عبد النور أرزقي، المرجع السابق، ص  1
2 -Jean- Marie: Seca: "les représentation sociales " Armand colin, paris, 2002, p113.
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1-   "   " توفيق   محمد مدني 19  دراسة 8 7   ،  19 8 8  :  

 وهي دراسة أجريت بالجزائر تحت عنوان " اختيار الفرع في جامعة الجزائر وتمثلت

الطلبة تجاه دراستهم " حيث هدفت الدراسة إلى :

 - التعرف على تراتيبية الفروع وبالتالي المهن، ثم تراتيبية القيم الجتماعية التي

تحتويها هذه الفروع.

- إبراز الهمية الفعلية للفروع التي تؤدي إلى مختلف المهن.

 - التعرف على نوع الفروع التي يضفي عليها الخطاب الرسمي القيمة، عبر تحليل لما

 أنتج بشأن التوجه اليديولوجي، و التعرف على أسباب إضفاء هذه القيمة على بعض

 الفروع على حساب فروع أخرى، وحاول الباحث تحقيق أهدافه انطلقا من الفرضيات

التالية:

 - أن اختيار الطلبة للفرع عند الدخول إلى الجامعة يكون تحت تأثير الشروط

الجتماعية، التي تقوم بمفعولها أثناء مختلف المساقات الدراسية.

 - إن اختيار الطلبة عند الدخول إلى الجامعة لبعض الفروع يخضع للصدفة، وذلك

لعدم وجود مشروع مهني، أو عدم وضوحه عند الدخول إلى الجامعة.

 - إن التوجه للسياسة التربوية التي ترمي إلى إضفاء القيمة على الفروع التكنولوجية،

 متعارضا مع نسق التمثلت الثقافية و الجتماعية لدى فئات الطلبة، الذين يستمرون

في التعامل مع مختلف الفروع من خلل الواقع.

  طالب وطالبة مسجلين في السنة201* ولقد اعتمد الباحث على عينة مكونة من 

  طالب50أولى، جذع مشترك لمختلف الشعب الجامعية، حيث أخذ من كل شعبة 
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 مستخدما في ذلك " العينة البسيطة المستخرجة بالصدفة " وقد اعتمد في تطبيق بحثه

على أداتي: المقابلة و الستمارة، حيث احتوت هذه الخيرة على جزأين :

  للكشف عن التصورات النية و المستقبلية لهؤلء الطلبة تجاه دراستهم- الجزء الول:

و المهن التي يفضلونها ويرغبون في ممارستها مستقبل.

 : أسئلة تتعلق بالخصائص السوسيولوجية المتصلة بالطلبة- الجزء الثاني

( السن، الجنس، الماضي الدراسي، مهنة الوالدين، مستواهم الدراسي ).

وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:* 

- معظم الطلبة يفتقرون لمشروع مهني محدد عند الدخول إلى الجامعة.

- اختيار الفرع لدى الطلبة يرتكز على جماعات مرجعية تجعل الختيار اجتماعيا.

 - أكثر الطلبة يلجئون إلى تغيير فرعهم، وهذا راجع لنقص المعلومات عن الفروع التي

تقترحها الجامعة وعن المهن المؤدية إليها.

.)1(- هناك علقة موجبة بين تأثير السن و الدافع للختيار

2 "   " النصير-   عقيل رافع 19  دراسة 9 1  :  

 تناول الباحث من قسم علم النفس، كلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة، الردن موضوع

 بحث يدور حول " العوامل التي تسهم في اختيار الطالب الردني في الجامعات

 وكليات المجتمع الردني لمهنة المستقبل ومدى الرضا عنها " وذلك في ضوء تخصصه

الدراسي الحالي، وقد هدفت الدراسة إلى :

 - مدني محمد توفيق، اختيار الفرع في جامعة الجزائروتمثلت الطلبة تجاه دراستهم، رسالة 1

.266،ص 107، ص21، 20، ص1988، 1987ماجستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، 
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 - التعرف على مستوى رضا الطالب الردني في الجامعات وكليات المجتمع الردنية،

عن المهنة التي سيلتحق بها في المستقبل في ضوء تخصصه الدراسي الحالي.

 - التعرف على أثر كل من متغيرات: الجنس، المستوى التعليمي، التخصص الدراسي،

وتفاعل هذه المتغيرات على مستوى الرضا عن المهنة.

 - التعرف على العوامل التي أسهمت في اختيار الطالب الردني في الجامعات وكليات

المجتمع الردنية لتخصصه الدراسي الحالي.

  طالبا وطالبة، تم اختيارهم1866وقد اعتمد الباحث في دراسته على عينة شملت 

بالطريقة العشوائية العنقودية، مستخدما في ذلك استبيانا متضمنا جزأين:

 : يهدف إلى تحديد المهنة الولى والثانية المحتملتين لممارستهما مستقبل- الجزء الول

في ضوء التخصص الدراسي الحالي، ومدى الرضا عنهما.

  عبارة من نوع " ليكرت " للكشف عن العوامل التي أسهمت28: تضمن - الجزء الثاني

في اختيار الطلبة لمهنة المستقبل.

 في حين استخدم الباحث للمعالجة الحصائية: الوسيط، تحليل التباين الثلثي، التحليل

العاملي، متوصل بذلك إلى النتائج التالية:

.6، أما على الثانية 8بلغ مستوى رضا الطلبة عن المهنة الولى -

للشارة فان الهدف الثاني من الدراسة تم معالجته باستخدام تحليل التباين الثلثي.

 ،1في حين أظهر التحليل العاملي وجود سبعة عوامل يزيد جذرها الكامن عن-

كعوامل أساسية تسهم في الختيار المهني هي:

%  8.4* العامل النفسي  % 9.1* النمط الجتماعي والفني للشخصية 
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 %4.7* الطموح العلمي  %6.5* الصدفة والبيئة الجتماعية 

 * النمط الستشاري % 4.8* النمط الواقعي و الستقصائي و التقليدي 

 %3.9للشخصية 

.)1( %.  4.2* يسر التخصص و المهنة وسهولة متطلباتها 

3 "        " زاهي-  و ميرابطين ، شرفيتي ، بوسنة محمود 19  دراسة 9 5   :  

  من طرف مركز الدراسات و البحوث حول1995و هي دراسة وطنية أنجزت سنة 

 المهن و التأهيلت، بعنوان "العلم و التوجيه المدرسي المهني في الجزائر" حيث

 هدفت إلى معرفة طبيعة الختيارات المهنية عند الشباب الجزائري، و دور العلم و

 التوجيه في تنمية تلك الختيارات، و التعرف على المشاريع المدرسية المهنية لدى

الشباب، و مدى إعلم هؤلء حول التكوين المهني من جهة أخرى .

 و للشارة فقط فقد أدرج كذلك سؤال حول تصورات العمل لدى العينة، و هذا ما

 يجعل هذه الدراسة تقيس جميع محاور دراستنا و بخاصة أنها طبقت على عينة من

المتربصين في مراكز التكوين المهني .

 شابا موزعين كما يلي  : 3420حيث شملت عينة الدراسة حوالي  

 تلميذا مستوى التاسعة أساسي.                      949- 

 متربصا في مراكز التكوين المهني.932- 

 تلميذ مستوى الثالثة ثانوي.980-

 من الشباب الذين أنهوا دراستهم و بطالين.   559- 

 - رحيم فطيمة، واقع الختيارات المهنية و علقتها بالتوجيه للمساقات الدراسية لدى تلميذ المرحلة 1

 .16،17، 15، ص 2008، 2007الثانوية، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة باجي مختار -عنابة- ، 
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 اعتمدت الدراسة على تقنيتين هما: المقابلة و الستمارة ، حيث وجهت المقابلة

لموظفي المؤسسات ذات العلقة بالتوجيه، أما الستبيان فقد وجه لعينة الشباب. 

 و قد شملت الدراسة الهياكل التالية: المدارس، مراكز التكوين المهني، مراكز  إعلم و

تنشيط الشباب و مراكز التشغيل. 

 و قد أدرج البــاحثون ضــمن الســتبيان ســؤال حــول تصــورات العمــل، متبوعــا بخمــس

 إجابات على المفحوص اختيار ثلثـة مـن بينهــا، و هـذا نصـه: مــاذا يعنـي بالنسـبة لـك

العمل ؟ 

-وسيلة للعيش.                                  -وسيلة للنشراح (لذة ). 

-وسيلة للمشاركة في الحياة الجتماعية.          - إرغام ل يمكن تجاوزه. 

-أخرى أذكرها.

 : العمل*       عن التصورات مجال في تائج ن ل ا

* و كانت النتائج كالتي: 

 %90 / 60- العمل وسيلة للعيش 

 %90 %71 - العمل وسيلة للنشراح و اللذة 

 %90-وسيلة للمشاركة في الحياة الجتماعية 

 و حيث توصل الباحثون إلى أن لفراد العينة تصورا إيجابيــا للعمــل، و هــذه التصــورات

) 1 (تنحصر في إشباع مجموعة من الحاجات، و من أبرزها الحاجات المادية.

: المهني*      ار ي الخت مجال في تائج ن ل ا

 .120- عبد النور أرزقي، مرجع سابق، ص 1

42



 تمثلت في:

 - نسبة كبيرة من العينة ل تعرف الشروط اللزمة لتحقيق اختياراتها المهنية. - قائمة

 الختيارات المهنية لمختلف فئات الشباب محدودة، و فقيرة تسيطر عليها التجاهات

النمطية السائدة في المجتمع. 

  من تلميذ السنة التاسعة متوسط أعربوا عن رغبتهم في دخول التعليم%71- نسبة 

 يرغبون في التعليم التقني .%29الثانوي العام، مقابل 

  من التلميذ أن النجاح رهين قدرات التلميذ، و أن لطريقة التعليم%80- و قد اعتبر 

.)1(تأثير حاسم في النجاح

4 "        " زاهي-  و ميرابطين و شرفيتي و بوسنة 19  دراسة 9 6   :  

  متربص، هدفت إلى الكشف عن200 قام نفس فريق البحث بدراسة تتبعية شملت 

 مشاريع التكوين عند المتربصين، من خلل قياس مستوى النضج لديهم منطلقين في

ذلك من الفرضيات التالية : 

 - إن توفر المتربص على مستوى منخفض من النضج المهني يعني احتمال نجاحه في

مشروع التكوين المتبع من طرفه ضعيفا .

 - إن المتربصين الذين اختاروا بأنفسهم التخصص المهني المتبع حاليا، يتوفرون على

 مستوى نضج مهني أعلى من المتربصين الذين التحقوا بالتخصص ليس على أساس

 اختيار شخصي، و إنما بسبب ضغط الوالدين أو المعارف، أو بسبب عدم موجود لديهم

أية فرصة أخرى .

1 - Boussena, Chérifati, Merabtine et Zehi, " L'information et l'orientation professionnelle 
en Algérie, C.E.R.P.E.Q, 1995, p110, 114, 115, 117. 
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  مراكز تكوين مهني و6 متربص كانت موزعة على 200إن عينة البحث المكونة من 

هي : 

- مركز بنــي مســوس المختلــط –العاصــمة-           -مركــز دالــي إبراهيــم المختلــط –

العاصمة- 

 –العاصمة-                     - مركز بودواو المختلط –بومرداس- 2- مركز الحراش

- مركز رويبة ذكور -بومرداس-                  - مركز برج منايل المختلط-بومرداس- 

و كان اختيار العينة بالطريقة العشوائية و قد توصل الفريق إلى النتائج التالية :

 من العينة لم يلتحقوا بالتكوين على أساس شخصي. %47* إن نسبة 

 * توجد علقة إيجابية بين التحصيل كمؤشر على بذل الجهد، و مستوى النضج المهني

لدى المتربصين. 

 * إن المتربصين الذين التحقوا بمشروع التكوين على أساس شخصي، لديهم نضجا

مهنيا أعلى من الذين التحقوا تحت ضغط السرة أو لسد الفراغ. 

 * إن أغلب المتربصين الذين تحصلوا في بداية التكوين على درجات اقل من المتوسط

 في مقياس النضج المهني، تركوا مشروع التكوين قبل انتهائه، في حين أن الذين

.)1(تحصوا على درجات فوق المتوسط، واصلوا التكوين و لم ينقطعوا حتى النهاية 

خلصي-   5 محمد 20  دراسة 0 4/20 0 5  :    

  حملت الدراسة عنوان "اتجاهات متربصي التكوين المهني نحو المهن" ، حيث هدفت

 إلى معرفة كيفية اختيار المتربصين لتخصصاتهم في التكوين المهني، و معرفة طريقة

.110 إلى ص101 بوسنة محمود، ترزوت حورية، مرجع سابق، من ص- 1
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 إنتفاء المترشحين في قطاع التكوين المهني لغرض التربص، و معرفة نواحي التشابه

 و الختلف بين متربصي التكوين المهني من حيث متغيرات: الجنس، النمط التكويني،

 المستوى التعليمي، فيما يخص اتجاهاتهم نحو المهن، و مختلف العوامل المؤثرة على

اختياراتهم، و نظرة المتربصين لتخصصاتهم .

  متربص، موزعين على أربعة مؤسسات تكوينية380و قد شملت عينة الدراسة على 

 في ولية عنابة، معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني و مركزين للتكوين

 المهني و التمهين،  منتهجا في ذلك المنهج الوصفي و قد اعتمد على أدوات بحث

 أبعاد :05 عبارة موزعة على 59متمثلة: في بناء مقياس يحتوي على 

-علقة التخصص بالقدرات .2-النظرة الشخصية للتخصص (المهنة )                1 

-الختيار و المشروع المهني .4-العوامل المؤثرة في الختيار                          3 

- الختيار و التكيف.5

   لمعرفة دللة2و قد تم عرض النتائج حسب النسب المئوية، بالضافة إلى حساب كا

 الفروق بين مختلف المتربصين، فيما يخص المتغيرات المقاسة في الدراسة، و توصلت

إلى النتائج التالية : 

 - أن المتربصون راضون عن تخصصاتهم، و أنهم اختاروا التخصصات وفقا لقدراتهم و

 ميولتهم، لكن في نفس الوقت يعاني هؤلء المتربصون من نقص في المعلومات

 عن مختلف المهن، و عدم وجود مشاريع مهنية واضحة في أذهانهم، نظرا لعدم وجود

 التربية المهنية، هذا بالضافة إلى التحديات التي تواجههم مثل: ظروفهم الجتماعية و

القتصادية، و كذا التحدي المستقبلي الذي ينتظرهم و هو البطالة .
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 - و تم تسجيل بعض الفروق الدالة إحصائيا فيما يخص متغير: الجنس حيث سجلت

  عبارات، أما متغير المستوى الدراسي فقد سجلت3الفروق الدالة إحصائيا في 

  عبارات، الفروق10عبارات، و أخيرا متغير نمط  التكوين فكانت هناك 07الفروق في 

)1( عبارة 59فيها دالة إحصائيا من أصل 

-  6      "  " فطيمة   رحيم 20  دراسة 0 7   ،  20 0 8   :  

 إلى الكشف عن واقع الختيارات المهنية لدى تلميذ السنة الثانيةتهدف هذه الدراسة 

 ثانوي، لشعب دراسية منبثقة عن الجذعين المشتركين في السنة الولى ثانوي، جذع

 مشترك آداب، جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، من خلل دراسة هذه الختيارات المهنية

 و الدراسية، ثم التوجه نحو مساق دراسي مرتبط بهذا الختيار، متأثرين في ذلك

بمجموعة من العوامل النفسية و البيئية.

 ولقد أجريت هذه الدراسة بثلث ثانويات من بلدية عنابة (ثانوية سيدي إبراهيم،

 العربي بن مهيدي، متقن الصفصاف) ، وقد انطلقت الباحثة في صياغة إشكالية البحث

من التساؤلت التالية:

 قاتهم- هل هناك علقة بين الختيارات المهنية لدى تلميذ المرحلة الثانوية ومسا

الدراسية؟

- هل اختيار التلميذ لشعبة دراسة مرتبط برغبة مهنية؟ 

 - ما هي أهم العوامل المؤثرة في عملية اختيار التلميذ لمهنة المستقبل وبالتالي

لشعبة دراسية ؟.

 - محمد خلصي، اتجاهات متربصي التكوين المهني نحو المهن، رسالة ماجستير، غير منشورة، 1

 .257 ، ص141 ص ،140 ،ص137 ،ص4 ، ص 2005 ،2004جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 * ولقد اختيرت عينة البحث من تلميذ السنة الثانية ثانوي جميع الشعب، والتي بلغت

  تلميذا، وهذا باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية، وكان المنهج المعتمد243

 في ذلك: المنهج الوصفي، وصممت استمارة وجهت لعينة البحث وعولجت إحصائيا

، وتم التوصل إلى النتائج التالية:Tباستعمال اختبار 

 - إن تلميذ السنة الثانية ثانوي كانت اختياراتهم الدراسية المهنية واعية إلى درجة

 كبيرة، حيث عبرت عن رغباتهم وميولتهم من جهة، وعن قدراتهم في التحصيل من

 جهة أخرى، وذلك حين ارتبطت هذه الختيارات بالتوجيه للمساقات الدراسية المناسبة

لها.

 - إن اختيارات التلميذ سواء كانت مهنية أو دراسية كثيرا ما تتأثر بعوامل نفسية مثل:

 الميول، الرغبات، الستعدادات، القدرات، كما تتأثر بعوامل خارجية مثل آراء الصدقاء

 و الساتذة، وسائل العلم، المكانة الجتماعية للمهنة، القيم التي يتبناها التلميذ،

السرة بما فيها مهنة الوالدين ومستواهم الجتماعي و القتصادي.

 - الختيارات الدراسية المهنية متقاربة جدا بين الجنسين، بحيث لم يظهر هناك اختيار

.)1(شعب خاصة بالناث وأخرى بالذكور

: بيـة-   الجن الدراسـات ب

1 "    " ليست-  و بيردي :  Berdi et Listed  دراسة  "    

 ركزت هذه الدراسة على مجموعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على عملية

 الختيار الدراسي المهني، حيث أشارت إلى مجموعة من العوامل المتشابهة و التي

.292، ص240، ص07- رحيم فطيمة، مرجع سابق، ص 1
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ترتبط بالهتمامات المهنية منها:

- الهتمامات بالعوائد المالية المرتبطة بالمهنة و اتجاهات السرة. 

- الثارة الفعلية التي تتضمنها المهنة. 

- الناس الذين ينالون العجاب من قبل الفرد.

كما أشار "ليبست" إلى عوامل أخرى تتفاعل فيما بينها لتؤثر على النمو المهني و هي :

 الطبقة الجتماعية، السرة، مجموعات الضغط في المجتمع، إدراك الفرد لدوره

الجتماعي ( قائدا أو تابعا ). 

 و بالتالي توصل الباحثان إلى حصر أهم العوامل المؤثرة في الختيار الدراسي

المهني ضمن تصنيفين: 

- عوامل ذاتية نفسية .

- عوامل موضوعية أي عوامل مستقلة عن الفرد مصدرها المحيط. 

  و يمكن الشارة إلى أن هذه العوامل أساسية لي فئة من الفئات، سواء كانت من

 التلميذ في الثانوية أو من الطلبة في الجامعة أو من المتربصين في مراكز التكوين

.)1(المهني

 .24-  رحيم فطيمة، المرجع السابق، ص 1
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لثاني  ا الفصل

التصورات  

والنتظارات  

تمهيد: 
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 تعتبر التصورات إحدى أبرز العوامل التي بإمكانها أن تتحكم في توجيه مسار الفرد،

 ومصيره في العديد من المواقف والقرارات الحياتية، ذلك أن هذا البناء من الفكار

 والمعارف التي يتلقاها الفرد عن طريق حواسه من العالم الخارجي، تتجمع لديه

 وتصبح مصدرا مهما في توجيه سلوكاته وقراراته واختياراته تجاه موضوع ما أو موقف

 معين، لهذا وجب الوقوف على دراستها والتعمق فيها لنها يمكن أن تكون سببا أو

عامل مباشرا للتأثير في كثير من المواقف. 
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التصور-      1 مفهوم تطور عن تاريخية :نبذة

 إذا كان استخدام مصطلح و مفهوم " التصور " حديثا نوعا ما، فإن المفهوم في

 حد ذاته ليس جديدا، ففكرة التصور هي قديمة جدا، سبق استخدامها في الحقل

 المعرفي الفلسفي من طرف عدة فلسفة، لغراض ابستمولوجية للبحث عن وسائل

 ) الذي قال " إنEmanuel cant" (1724، 1804"وظروف وشروط المعرفة، فحسب 

)1)مواضيع معرفتنا ما هي إل تصورات "

  وهيMoscoviciوكذلك فإن فكرة التصور قديمة جدا في حقل علم الجتماع حسب 

.)M.Weber (1864، 1920()2) و G.Simmel (1858، 1917ترجع إلى 

 ) تاريخية فيEmile Durkheim" (1858، 1917" م اعتبرت مساهمة 19وفي القرن 

 تطور هذا المفهوم، حيث أنه أول من أشار إلى هذا المفهوم بصفته الجماعية من

 خلل دراسته للبيانات والساطير، والتي نشر نتائجها في مجلة " الميتافيزيقا و الخلق

 ، وقد ذكر الفرق بين التصورات الفردية ومسماها بالتصورات الجماعية1898" سنة 

 آنذاك في قوله: " إن المجتمع يشكل واقعا قائما بذاته ... لذا فإن التصورات التي تعبر

 عنه لها محتوى مختلف تماما عن التصورات الفردية، ويمكننا التأكيد مسبقا من أن

التصورات الولى تضيف شيئا للتصورات الثانية "

1 - Sallaberry. Jean- Claude, les représentations mentales, cahiers pédagogiques n°:312. 
CRAP, Paris, mars 1993. P16
2- Moscovici serge, des représentations collectives aux représentations sociales, in Jodlet 
Denise, les représentations sociales P.U.F paris, 1993.p 63.64. 
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  مفهوم التصورات الجماعية لدراسة الفروقات بين"L.Levy"وبعد " دوركايم" استخدم 

 )1(المجتمعات البدائية و المجتمعات المتحضرة.

 )، والذي عمق دراسته للميكانيزمات النفسيةJ. Piaget" (1896- 1980"ولقد بين كذلك 

 و السوسيولوجية، و التي هي من أصل التصورات، ولقد انفصل عن " ايميل دوركايم"

 وذلك عندما بين أنه إذا كانت التصورات الجماعية تؤثر على التصورات الفردية، فإن

 الطفل عند كبره سيكتسب استقللية تصورات الخاصة به، هذه الخيرة تتطور حسب

 العلقة الموجودة ما بين الفرد و المجتمع ( من الطاعة عند الطفل إلى التعاون عند

.)2(الراشد )

  احتل عنده التصور المكانة الولى، ومن أمثلة محاولته"S.Freud"في حين نجد 

 وتجاربه التي استعمل فيها هذا المفهوم نجد نظرية " المعرفة التطبيقية " والتي

 )، وكذلك1916) وتأثيراتها على النمو الشخصي (1905تخص الجنسية عند الطفال (

 ) وهو ما صادف في1900)، وكذا تأويله للحكام (1939استعماله للسطورات (

)3(المفهوم " تصور الشيء "

  م بدأ مصطلح " التصور الجتماعي " يعرف اهتماما كبيرا في20أما في القرن 

 المجالت التي لها علقة بالعلوم النسانية كالنتربولوجيا، التاريخ، اللسانيات، علم

النفس الجتماعي، التحليل النفسي،علم الجتماع.

 ففي فرنسا، و في مجال علم النفس الجتماعي كانت النطلقة الحقيقية للدراسات

  في بحثه المعمق حول1961 سنة "Serge Moscovici"حول مفهوم التصور على يد 
1 - Moscovici, la psychanalyse son image et son public P.U.F, Paris ,1976. p65.66
2 - Ibid. P 66
3 - J.M. Seca, les représentations sociales, Vuef. Paris, 2002, p22.
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 التصور الجتماعي للتحليل النفسي عند المجتمع الباريسي، ولقد نشر نتائج أبحاثه في

  وأعيد نشره1961 سنة la psychanalyse son image et son public"كتاب بعنوان :

)1(.1976سنة 

 فقد أعاد صياغة مفهوم التصورات في إطار مغاير نظريا ومنهجيا عما فعله دوركايم، 

 حيث ركز على المظهر الدينامي للتصور، وكان هدفه من البحث فهم وتحليل كيف تنشر

 ظاهرة جديدة ( التحليل النفسي كنظرية علمية جديدة ) في ثقافة معينة داخل

 المجتمع، وكيف تتغير خلل هذه السيرورة ( بأن تقبل منها أوجه كالشعور و اللشعور

 وتدمج في ثقافة المجتمع، وترفض منها أوجه أخرى كالليبيدو لنها محملة ثقافيا على

 أنها طاقة جنسية )، وكيف تغير بدورها نظرة الفراد عن أنفسهم وعن العالم الذي

 يعيشون فيه ( كدخول مفردات جديدة في اللغة المألوفة مثل: الزلت، العصاب، عقدة

 أوديب ...)، وركز اهتمامه على نشأة وتكون التصورات ومرورها من المستوى الفردي

)2(إلى ما بين الفراد انتهاء إلى المستوى الجتماعي.

  اهتم عدد كبير من الباحثين بمجال التصورات ولكن انصب"S. Moscovici"وبعد 

اهتمامهم أكثر على التصور الجتماعي.

  ومن كل هذا يظهر لنا بأن مصطلح التصور قد عرف منذ القديم، وبأنه في معظم

 العلوم النسانية خاصة منها: علم النفس ( علم النفس ألنشوئي، علم النفس

 المعرفي، التحليل النفسي ...)، علم الجتماع الذي تطرق إلى هذا المصطلح من

1 - S. Moscovici. Op. Cit. p82
2 - Ibid. p82.
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 خلل الدراسات اليديولوجية، علوم التربية، التاريخ الذي اهتم بالمصطلح من خلل

.)1(الثقافة، الفكرة، الوضاع

التصور-  2 :مفهوم

 " إن التصور يعتبر بمثابة الدراك و الصور الذهنية التي تتكون نتيجة التفاعل مع

 المحيط الخارجي، في إطار علقات ومواقف تحددها التجربة الذاتية، والخبرة السابقة

 بمعنى أن استجابات الفرد وتصوراته تكون محددة من تكوينه العقلي الذي محتواه

)2(يرتبط بموضوع، أو وضعية في العالم المحسوس، أين يعيش موضوع التصور. "

 " هو مجموعة من السنادات الدللية و الدراكية تنشط بطريقة مختلفة عن

 المضمون أو المحتوى، بحسب أهداف وغايات الفاعلين الجتماعيين، وعلقاتهم

)3(بالخرين، تهدف إلى التصال و الفهم و التحكم في البيئة "

 ) على أنه " ليس مجرد استرجاع صورةNorbert Sillamy" (1980"ويعرفه 

 بسيطة للواقع فقط، بل تكوين أو بناء للنشاط العقلي أو العمل الذهني خلل عملية

 التصور، الذي ل يقتصر على إعادة استرجاع صورة للواقع، وإنما يقوم الفرد بإعادة

) 4(بناء الواقع انطلقا من خبراته ومعارفه المرتبطة بإطاره الجتماعي.

 إن مصطلح التصور يستعمل للدللة على كل ما نتصوره، وما يكون المحتوى

"المحسوس لفعل التفكير، وخصوصا لسترجاع إدراك سابق 
)5(

1 - S. Moscovici. Op. cit. p46
 - الطيب صيد، الممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية، واقعها وتمثلتها لدى أساتذة علم 2

.27، ص1999، 1998الجتماع، رسالة ماجستير،غير منشورة، جامعة منتوري قسنطينة، 
3- Jean. Marie. Seca. Op. Cit. p11
4 - Norbert Silamy, le grand dictionnaire de psychologie. Larousse, paris, 1980, p185.
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 " إن التصور يعتبر بمثابة حالة ذاتية للوعي، بحيث يتجسد على شكل صور

 واضحة ومحددة للشياء أو للحداث التي شهدها الشخص سابقا، و التي لم تستقبلها

 )1(حواسه بشكل موضوعي".

 " التصورات هي نماذج مستدخلة، يبينها الشخص من محيطه ومن تأثيراته على

 ذلك المحيط، فهذه النماذج تستعمل من قبل الشخص كمصدر للمعلومات، وكأداة

)2("لتنظيم وتخطيط سلوكه 

 هو " نظام من المعرفة و النشاط النفسي للنسان، ينصب على العالم

 المحسوس في إطار تبادل تفاعلي، تحدد فيه الصور و القيم معانيها الثقافية الخاصة،

)3(والتي تعكس التجربة الفردية للنسان. "

 وهو" عملية بناء وتركيب، يقوم بها الفرد من خلل الدراك و الفكر وذلك عن

 طريق استدخال موضوع خارجي على المستوى الذاتي، ويقوم بربطه مع مواضيع

. )4(موجودة مسبقا"

 "التصور هو تخطيط أو رسم وثيق الصلة بالواقع، يتمثل لدى الفراد أو

 المجتمع، وبهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى بلورة صور ذهنية عديدة تنغمس عن

 عالم المجتمع، ويحتمل أن يتعارض بعضها مع البعض الخر، و الصلة الوثيقة بين

 هذه الرسوم وهذا التخطيط ليست ثابتة، و التصورات التي تتمحور حول الواقع تتبلور

 - جون لبلنش، ترجمة مصطفى حجازي، معجم مصطلحات التحليل النفسي، مجد المؤسسة 5

.180، ص2002 بيروت، 4الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،ط

.128- مجلة الثقافة النفسية المتخصصة، مرجع سابق، ص 1
2 - Larousse, Dictionnaire de la psychologie, Larousse- bordas, paris 1997, p1108.

.27- الطيب صيد، مرجع سابق، ص 3
4- S. Moscovici, introduction à la psychologie sociale, 4 éd , P.U.F, paris, 1972, p7.
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 من خلل عملية تتضمن مدركات الفرد الحسية ( أو العقلية) و الذاكرة و الخبرة و

)1(الختيارات الواعية و اللواعية، و النتماء العضوي في جماعة اجتماعية أو ثقافية.

  

     

و-  3 ببعض   التصور :  علقته منه    القريبة    المفاهيم

 يتكون التصور من مجمل الصور التي يستخدمها الفرد من محيطه الخارجي،

 ومن جل المدركات و العتقادات و التجاهات و الراء نحو موضوع معين، ولذلك

 يلحظ وجود بعض المفاهيم القريبة منه، والتي توحي في بادئ المر أن لديها نفس

 المدلول، وفيما يلي سنورد أكثر المفاهيم تداخل مع مفهوم التصور حتى ننتشل

مواضع الغموض و التداخل:

الصورة-    و التصور  : تعد الصورة انعكاسا أو رسما للواقع كما هو موجود، فيأ

 حين التصور كما يعرفه " دوركايم" ليس مجرد انعكاس للعالم الخارجي، إذن فهو

 ليس مجرد صورة مطابقة للواقع الخارجي، ويوضح " موسكوفيسي أن التصور يلعب

 دور الشاشة النتقائية، أي ينتقي ما يلئم موضوعاته من عقل النسان، ويستعين

  وهذا ما يؤكد أن عملية التصور ل تحدث بطريقة آلية، فهو)2(بالذاكرة بصورة ديناميكية

 - عبد الكريم موزون، نادية موزون، التصور الجتماعي المكاني للعالم عند أهل لبنان و أهل 1

 السلفادور، مجلة مستقبليات الفصلية للتربية المقارنة. مكتب التربية الدولي، جنيف، سويسرا، المجلد

.63، ص1998، 2. العدد28
2 - S. Moscovici, Op.cit  p.41.

57



 ليس مجرد إرجاع صورة بسيطة للواقع فقط، وإنما فعل إرجاع الشيء إلى العقل،

 والقيام بإعادة بناء عقلي لنشاطه ذلك أن الفرد عندما يتلقى مثيرا خارجيا، يقوم

 بمعالجة ذهنية لذلك المثير أو الموضوع الناتج عن ذلك التصور، علما أن المعالجة

)1(تختلف من فرد لخر نتيجة عوامل ذاتية تتعلق بالفرد وعوامل خارجية ترتبط بالبيئة.

العتقاد-    و التصور  : " إن العتقاد عبارة عن فرضية ثابتة، متعلقة بالنظمةب

 الجتماعية، وبأهداف الحياة، وبوسائل الوصول للهداف، وبأقسام السلوك النسانية

  فالتصورات تسمح لنا بشرح وفهم الواقع من خلل مجموعة من العتقادات، كما)2("

 تمكننا المعتقدات وتساعدنا على معرفة كيفية استعمال التصورات لفهم وشرح

معتقداتنا وسلوكاتنا بهدف التكيف مع المجتمع. 

 نجد خلف مفهوم العتقاد مفهوم التنظيم الجتماعي الذي يعرف من طرف علماء

 الجتماع كسيرورة مسبقة ومهيأة للمؤسسة بمعيار اجتماعي،هدا التنظيم يقسم

)3(ويحدد غالبا حسب التجاهات، المعتقدات، القيم و التصورات الجتماعية.

 وقد ساهم " موسكوفيسي" في تحديد أوجه الختلف، حيث ميز بين التنظيم

 الجتماعي و العتقاد وذلك من خلل إظهار أن النظام الجتماعي يقع في المجال

 المعرفي للتصور ويساعد في تآلف العتقاد، وذلك باستخدام معلومة جديدة انطلقا

1- Ibid. p96
  بلهوا ش عمر، تصور الحاجات في إطار  سياسة تسيير الموارد البشرية، رسالة ماجستير غير-  2

.2004منشورة، جامعةمنتوري، قسنطينة 
.49- عمر بلهوا ش، المرجع السابق، ص  3
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 من نماذج مكونة اجتماعيا، فبفصل التصور يستطيع الفرد أن ينسق مع فوج من

 )1(مجتمعه.

 وللشارة نؤكد أنه من الصعب التفرقة بين هذه المصطلحات و المفاهيم في الحياة

العملية فيحدث أن نستعملها بمعنى واحد أو نستعمل إحداها مكان الخر.

التجاه-    و التصور   يعرف التجاه بأنه " تنظيم لعدد من المعتقدات حيال شيء  :  ج

 أو موقف ما محدد، بحيث تجعل الفرد مثال إلى تفضيل أو رفض هذا الشيء أو

  وهو كذلك " ميل أو استعداد يوجه السلوك ويضفي عليه معايير موجبة)2(الموقف "

 Gordon" ويعرفه )3(وسالبة بالنسبة لبعض ظواهر البيئة، تبعا لنجذابه أو نفوره منها "

Allport"،على أنه " حالة من الستعداد العقلي العصبي التي تكونها وتنظمها الخبرة  

 وتباشر تأثيرا موجها أو ديناميكيا على استجابات الفرد نحو جميع الموضوعات أو

 ، فالتجاه يعبر عن استجابة مسبقة، مكتسبة وليست فطرية،)4(المواقف المرتبطة بها "

 ." وبالتالي يصبح التجاه الكاشف عن التصور من)5(ويمتاز بالثبات أو الستقرار النسبي

 خلل ما يحمله من معاني مجردة أو ملموسة عن المحيط، ويمكن القول أن التصور

 يكون كدللة عقلية لستكشاف المحيط، أما التجاه فيظهر عبر إشارات، حركات

)6(ووضعيات ...الخ "

.49- المرجع السابق، ص 1
2 - Rokeach- M.Beliefs, "Attitudes ", san Francisco, Jossey-Bass, 1972, p159.

.9، ص1985- كريم عكة حسين، التجاهات النفسية للفرد و المجتمع، مطبعة دار الرسالة، بغداد،  3
4 -G. Allport, "Attitudes" in : Murchison C. (Ed): Ahandbook of social psychology, Clark 
university press, 1935. p810

 ،1967- سعد عبد الرحمن، أسس القياس النفسي الجتماعي، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  5

.330ص
.49- عمر بلهوا ش، مرجع سابق، ص 6
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 وفي التعريف الذي قدمه " ألبورت " بأنه:" حالة من الستعداد العقلي            و

 العصبي تنظمه مجموعة من العوامل، وليس الخبرة فقط، ويمتاز بالثبات النسبي، في

 حين أن التصور ليس بناء ثابت، فهو قابل للتغيير و التكيف تبعا للنتماء الجتماعي

 للفرد، كما أن التجاه هو قابلية و استعداد يجعلن الفرد يستجيب بكيفية معينة

 للمنبهات، بينما التصور هو بناء ونشاط عقلي، فحسب " سيلمي " أن التصور ليس

 مجرد استرجاع صورة بسيطة للواقع فقط، فالتصور هو فعل إرجاع الشيء إلى

)1(العقل، فهو إذن بناء عقلي لنشاطنا "

: والدراك-   التصور   إن الدراك عملية استقبال الذهن لمجموعة من المدخلتد

 عن طريق الحواس، ومن ذمة يخلط البعض في هذا المجال بين التصور والدراك،

 فيعتبرون التصور إدراكا، غير أن التصور، يعتبر الوسيط بين كل من النشاط الدراكي

  بأنه " ل يظهر محتوى التصور بمعنى إدراكي، إل" FH, Herslich"والفكري، إذ يرى 

  فالدراك سابق للتصور، وهو عملية ذات طابع)2(إذا ظهر على المستوى المادي "

مزدوج إدراكي فكري.

والرأي-  التصور  : " الرأي هو فكرة يكونها الفرد، أو حكم يصدره على موضوعهـ

 .G" في حين يرى    )3(معين ،أو جواب على سؤال يخص هذا الموضوع"

Delandshera"أن الرأي " استجابة لفظية واضحة، قابلة للقياس والملحظة، يعتقده  

1 - Nabert sillamy, dictionnaire encyclopédique de psychologie, paris, 1980,p1029
2 - Herslich ©: la représentation sociale in Moscovici (s): introduction à la psychologie 
sociale, Larousse, Université de paris 1972, p316.

 - فنطازي كريمة، مساهمة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في مساعدة تلميذ الجذوع 3

 المشتركة على بناء مشروعهم الدراسي المهني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باجي مختار،

09، ص2007،2006عنابة ،
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 الفرد لمدة محددة، غالبا ما يعبر عن الشعور القوي السائد حول ما يجب أن يكون

 عليه الوضع، وليس حول ما هو كائن فعل لدى أفراد المجتمع، فالراء قابلة للتغيير

 مثل التجاهات، إل أن ذلك يختلف فالتجاه يتعرض للتغيير بدرجة أقل عمقا من الرأي

  في حين أن التصور ليس بالراء والمعتقدات الشخصية، فهو يتكون من مجموعة)1("

 المعلومات والمعتقدات والراء، وعليه فهو حسب " موسكوفيسي" مجموعة من الراء

 المنظمة فانطلقا من الرأي يمكننا فهم التصور، فالرأي هو بمثابة أداة للوصول إلى

التصور.

4  : للتصور-    المفسرة   التجاهات

 تعددت التجاهات المفسرة للتصور، وذلك حسب ما يعنيه هذا المفهوم لها بالضافة

 إلى ما يرمي إليه، و فيما يلي سنحاول عرض أهم هذه التجاهات التي اهتمت بوضع

تفسير للتصور يتماشى وفقا لمبادئها:

الفلسفي-     التجاه :أ

  يشكل التصور إحدى الموضوعات الكبرى في الفلسفة، فهو من الزاوية العملية " فعل

 تنظم بواسطته مواد ملموسة في مقولت أو مواضيع أو أفكار، ومن زاوية الناتج يدل

التصور على محتويات فعل الفكار سواء كانت واعية أم ل " 

 ، بيروت1- عبد الرحمن العيسوي، دراسات في علم النفس الجتماعي، دار النهضة العربية، ط 1

.163، ص1974
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 إن تيار "فلسفة التصور" المستوحى من " ديكا رث" يؤكد على إن التصور هو الممثل

الذي يحلل صورة عقلية تعيد إنتاج إدراك سابق، في غياب أي نشاط حواسي راهن.

  – هيغل – تؤكد على ديناميكية"Hegel"وكذلك فلسفة التأمل " التي يعود أصلها إلى 

 العملية، وعلى الجدلية المتواصلة بين النشاط العقلني والخصائص المختلفة لمواضيع

 العالم، التي ل يتجلى نتاجها في تجريدات تصويرية جامدة، وإنما في بناءات عقلية

 ناشطة مشحونة على الدوام بدللت جديدة، هذه النظرة عن النشاط التصويري جرى

."E.Husserl"توسيعها بصورة خاصة في إطار نظرية " الفعل القصدى " لـ 

  " العالم هو1819 عام "A. ShopenhaVer"في حين نجد الصيغة المشهورة لـ 

 تصوري " توضح المسلمة الفلسفية الكثر عمومية في أن كل تجربة ممكنة وقابلة

 للتصور، وكذلك كل معرفة تجريبية أو عقلنية تعود إلى التصور، فمهما كانت هذه

 المسلمة موضع نقاش، فإنها تشكل الجوهر في التمييز الحديث بين " نظام الموضوع

) 1(ونظام الفاعل"

  والتصورات هي تلك المعاني المجردة، فإذا نظرت إلى المعنى العام من الشمولية

 )، وإذا نظرت إليه من جهة مضمونة دل علىgenre(دل على مجموعة أفراد الجنس 

 التصور الذهني، مثال ذلك أن إدراك معنى النسان من حيث هو جنس يدل على

 مجموع غير معين من الفراد المندرجين فيه، ولكنه من حيث هو تصور ذهني يدل

على مجموع الصفات المشتركة بين جميع الناس.

والفلسفة يفرقون بين التصور والقبلي و التصور البعدي، فيقولون أن: 

.945، 944- رولن دورون و فرانسوا بارو، مرجع سابق، ص 1
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 - التصور القبلي أو التصور المحض هو التصور المتقدم على التجربة، كتصور الوحدة

أو الكثرة وغيرها.

 - أما التصور البعدي فهو العام المستمد من التجربة، كتصور معنى النسان أو معنى

الحيوان، أو معنى النبات أو غيرها.

 * وإذا كان الفلسفة التجريبيون ينكرون التصورات القبلية فإن الفلسفة العقليين

يزعمون أن التصورات القبلية وحدها هي الصحيحة.

ولفعل التصور في الفلسفة الحديثة عدة معاني فهو يدل على:

كل عمل فكري ينطبق على شيء ما.-1

فعل العقل المضاد للتخيل تمثيليا كان أو مبدعا.-2

الفعل الذي به ندرك المعاني أو نؤلفها.-3

 " والتصورية " مذهب فلسفي يجعل المعاني العامة صورا عقلية أو أفعال ذهنية ل

مجرد أسماء أو إشارات دالة على أفراد كثيرين.

 وقديما قال الفلسفة أن: " التصور بحسب السم هو تصور مفهوم الشيء الذي ل

 يوجد في العين، وهو جار في الموجودات و المعدودات، وأما التصور بحسب الحقيقة

 فهو تصور الماهية المعلومة والموجودة، وهي تختص بالموجودات، والتصور يطلق

 بالشتراك مع العلم بمعنى الدراك، وفي قسم من العلم يقابل التصديق ويسميه

بعضهم بالمعرفة أيضا "

 ومنه فالتصور في الفلسفة يقتصر على " الصور الحسية المعمقة لشياء وظواهر في

 الواقع والتي يحتفظ بها الفرد، ورغم أن التصور شكل من النعكاس الحسبي الجزئي
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 إل أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالقيم المنتشرة اجتماعيا من خلل اللغة، فإنه ذو دللة

 اجتماعية، ودائما ما يتم استعابة وتحقيقه، والتصور عنصر لمفاهيم وصور وأشياء،

 .)1(وهو يمكن وعينا في الوقت نفسه أن يعمل بحرية مستخدما الصور الحسية للشياء

: الجتماعي-   التجاه ب

  لقد تطرق " دوركايم " إلى مفهوم التصور وأدخل عليه الصبغة الجماعية فيما أسماه

 " بالتصور الجماعي " ليحدد أن الوقائع الجتماعية، موضوع علم الجتماع، هذه

 التصورات الجماعية هي خارجية وتشارك في الوعي الجماعي، فهي عامة ودائمة،

 تمارس قدرة الضغط على النشاط المعرفي للفراد، أما مفهوم التصور الجتماعي

  فيدل على مجال1961الذي أدخله " دوركايم" وأعاد " موسكوفيسي " إحياءه عام 

 خاص من نشاطات التصور الجتماعي ، وكذلك على العمليات الدينامية، لهذا فموضوع

 التصورات هي أحد الموضوعات الكبرى في علم النفس الجتماعي، لنه يحدد أشكال

 الفكر العملي، والتصورات أشكال من العمليات المعرفية، ومن العمليات الوظيفية

 المطبوعة اجتماعيا، هذه العمليات لها علقة بمعالجة المثيرات الجتماعية من جهة

 ومعالجة وقائع التفاعل الجتماعي من جهة أخرى، ولها علقة كذلك بتأثيرات النتماء

.)2(الجتماعي للفرد من قيم ونماذج و ....الخ

: النفسي-   التجاه ج

: فرويد*    عند   كان مفهوم التصور سائدا في الفلسفة اللمانية قبل " فرويدالتصور

 " لكن هذا الخير تناوله للتصور كان بطريقة مختلفة، إذ تحدث فرويد عن " التصورات

.282،281 ص1978- جميل صيليا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب المصري، القاهرة،  1
.948، 947- رولن دورون، فرانسوبارو، مرجع سابق، ص  2
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 اللواعية " مع ما يتضمنه ضن هذين المصطلحين من مفارقة لن استخدام التصور

 في النظرية الفرويدية لم يكن بالمعنى الفلسفي التقليدي كاسترجاع لدراك سابق

 حول موضوع ما أو كتصور ذاتي حول موضوع ما، ولكن باعتباره كجانب من الموضوع

الذي يدون في " النظمة الذاكرية " .

 وقد احتل هذا المفهوم مكانة مركزية في نظرية " فرويد " بسبب دوره في تقديم

 النماذج النظرية الولى لتفسير حالت العصاب، إذ عمل فرويد على مقابلة هذا

 المفهوم، أي التصور مع مفهوم العاطفة، وتحديد مصير كل منهما في العمليات

 النفسية لتفسير المراض العصابية معتمدا على الفرضية القائلة:" بأن انفصال

  فيعرف كل منهما مصيرا مختلفا عبر)1(العاطفة عن التصور هو أساس عملية الكبت"

 عمليتين مستقلتين هما " كبت التصور " وقمع العاطفة"، ففي تفسيره للهستيريا مثل،

 يفرق " فرويد " بين العاطفة التي تنقلب إلى طاقة جسدية، ويرمز إلى التصور

 المكبوت المرتبط بها إلى منطقة أو نشاط جسديين، ولقد ميز " فرويد " بين مستويين

 من التصورات هما:" تصور الشيء وتصور الكلمة" ولهذا التمييز عند فرويد هدف ما

 وراء نفساني، حيث يميز ارتباط تصور الشيء بتصور الكلمة المقابلة له ضمن نظام ما

.)2(قبل الوعي –الوعي، خلفا لنظام اللوعي الذي ل يدرك سوى تصور الشيء

عند*    :  J.piaget  التصور   من أبرز علماء النفس النمائي بتقديمه "Piaget"  يعد  

نظرية حول النمو المعرفي من خلل زاويتين:

 - لبلنش و بونتاليس، ترجمة مصطفى حجازي، معجم مصطفى حجازي، معجم مصطلحات 1

.180، ص1985التحليل النفسي ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
. 181- لبلنش و بونتاليس، المرجع السابق، ص 2
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.Structure cognitives- البنية المعرفية 

.Fonctions cognitives- الوظائف المعرفية 

 ويقصد " بياجي " في الولى مجموعة التراكيب العقلية التي يستخدمها الفرد أثناء

 معالجته للموضوعات التي تحيط به، وهي موجودة في شكل مترابط ومتكامل وتتميز

 هذه البنية المعرفية بالتغيير والتطور مع الزمن نتيجة تفاعل النسان مع البيئة، ويتم

  مراحل من التعامل بالمحسوس إلى التعامل4هذا التطور حسب بياجي عبر 

بالمجردات.

- المرحلة حس حركية.1

- مرحلة ما قبل العمليات المادية.2

- مرحلة العمليات المادية3

- مرحلة العمليات المجردة.4

 أما الوظائف العقلية فيري " بياجي " أنها ثابتة ل تتغير عند النسان طوال حياته لكونها

مورثة، وتتألف هذه الوظائف من:

 : ويعني بتنظيم قدرة العضويات على توقيفOrganisationالتنظيم •

وتنظيم عملياتها الفيزيولوجية و السيكولوجية لتصبح أنظمة متناسقة ومتكاملة.

 : وهي قدرة العضويات على إحداث تغييراتAdaptationالتكييف •

 فيزيولوجية وسيكولوجية استجابة لتغيرات البيئة،ويتم كل دلك من خلل

  والتلؤم أو المواءمةReprésentationعمليتين أساسيتين هما: التصور 

Accommodation. 
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 وقد عرف " بياجي " التصور بأنه يعبر عن " الصورة الذهنية، أو الستحضار الرمزي

(للموضوعات والوقائع الغائبة بهدف التجريد.
1(

 وذلك للتمكن من المواءمة، وهي معالجة  وتكييف وتعديل ما لدى الفرد من أبنية

 معرفية على شكل استجابات تتلءم متطلبات العالم الخارجي، وكذلك للتمكن من

إضافة الخبرات الجديدة إلى مخزون الخبرات السابقة.

 أما آليات التصور حسب "بياجي" فتتمثل في تحويل الخبرات الجديدة إلى خبرات

 مألوفة عن طريق تعديل المعلومات الجديدة، الواردة من البيئة أو المحيط بطريقة

 تتناسب مع ما لدى الفرد من أبنية معرفية سابقة، وبذلك يظهر لنا من خلل نظرية

 بياجي أن الطفل أو المتعلم عموما ل يمكنه أن يعي أي خبرة جديدة، أو يمنح معنى

 يسمح له بممارسة عملية البناء المعرفي إل بقدر ما عنده من المخزون الذهني أي

 التصورات التي يتوفر عليها في مرحلة ما من مراحل نموه، ومن هنا نتعرف على ما

 لمفهوم التصور من علقة وثيقة مع النمو المعرفي وعمليات التعلم عموما والعملية

)2التعليمية خاصة.(

عند*     - من أعمدة المدرسة المعرفية فيBrunerيعتبر :   J-S-Bruner  التصور

 - من حيث أهمية التصورات فيPiagetالوليات المتحدة المريكية حيث يتفق مع 

 الدار البيضاء، مارس، 20،العدد2هكار فتيحة، تمثلت التلميذ للفلسفة،مجلة علوم التربية،مطبعة النجاح،المجلد  - 1

.28ص ،2001

 -ليلى شكمبو،التصورات الجتماعية للكارثة الطبيعية عند الطلبة الجامعيين الجزائريين،رسالة 2

.18،19،ص2004،2005ماجستير غير منشورة،جامعة منتوري،قسنطينة،
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 العمليات المعرفية و النمو المعرفي عموما، إل أنه اختلف معه في طريقة تناوله

لمفهوم التصورات.

  قد أكد على وظيفة التصور في استحضار الوقائع و الموضوعات"فإذا كان "بياجي

 الغائبة، فإن" برونير" قد أكد على وظيفة التصور في الفعل المعرفي نفسه، وقد عبر

 عن النماط السلوكية التي بمقتضاها يمثل الطفل (المتعلم عموما) عناصر البيئة

 المحيطة به بالطار المرجعي للنمو المعرفي، وقد قسم مراحل النمو المعرفي حسب

 أنواع التمثيلت السائدة في تلك المرحلة والتي هي أساسا معتمدة على تصورات

الطفل (المتعلم).

العملي-    لتمثيل ا  : وهي المرحلة التي ل تتم فيها بعض أشكال الفهم إلمرحلة

 عن طريق تمثيلها بالعمل، مثل قد يعجز طفل أن يصف لك بدقة المكان الذي خبأ فيه

شيئا ما ولكن يمكنه أن يأخذك إليه.

اليقوني-    لتمثيل ا  : في هذه المرحلة تحل الصورة مكان التصوراتمرحلة

العملية فيمكن للطفل أن يرسم لك الطريق إلى المكان.

الرمزي-    لتمثيل ا  : وفيها تظهر القدرة على تصور وتمثيل الخبرات عنمرحلة

طريق الرموز و الكلمات، وهو هدف النمو المعرفي عند" برونر".

 كما أن" برونر" يرى أن للبيئة دورا أساسيا في التصورات لدى الفراد، ففي حين

 يتواجد فرد في محيط يحفزه على تطوير النماط الثلثة للتمثيلت يكون آخر في

محيط يعيقه وقد يتسبب ذلك في تأخر أو إعاقة بلوغ المستوى الرمزي.
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 ومن هنا نلمس المكانة المحورية التي يعطيها" برونر" للتصورات في البناء والفعل و

)1.(النمو المعرفي كموجة لنماط السلوك التمثيلي للواقع المحيط

: السلمي-   التجاه د

  يرى " الغزالي " أن التصور "هو تلك القوة التي تبقى فيها صور الشياء المحسوسة

 بعد غيابها، فإذا نظرنا شيئا ثم أغمضنا أعيننا بقيت صورته فينا كأننا نشاهدها ونراها "

ول تختلف وجهة النظر هذه عن وجة نظر " ابن سينا ".

 إذا فالتصور في علم النفس السلمي هو " تلك القدرة على استعادة صورة

 المدركات إلى النفس بعد زوال مؤثراتها الحسية من العالم الخارجي " فالطالب بعد

 عودته من المدرسة يستعرض صور رفاقه، وغرفة الصف، و ا لمدرس و المقاعد من

غير أن يكون أمامه شيء منها.

 إن هذا المنظور يرى بأن الصور العقلية تنشأ من أن لكل إدراك صورة تقابله

 فالدراكات البصرية تقابلها صور سمعية، وهكذا تكون الصور بعد الدراكات ويكون

 بالمكان أن تتحدث عن الصور الشمسية كتصور رائحة البنفسج، والصور الذوقية

كتصور طعم شراب البرتقال، والصور اللمسية كتصور ملمس الحرير. 

 ويرى أيضا هذا المنظور بأن الناس يتفاوتون في القدرة على إحياء صورهم النفسية

 إل أننا نجد أن أغلب الناس بصريون أو سمعيون، أما الواقع فهو يدلنا على أن الصور

العقلية المختلطة هي الغالبة عند أكثر الناس.

 . 20-  ليلى شكمبو، المرجع السابق، ص 1
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 إذا فعلم النفس السلمي يرى بأن الصور العقلية ليست جامدة ساكنة كالصور

 المادية، بل إنها تعيش في أعماق النفس في فعالية دائمة، حيث تميل بنا إلى العمل

 الذي تمثله، وذلك لنها تحمل عنصرا شعوريا وشحنة عاطفية فتصور حادث محزن

 يحمل على البكاء، وتصور حادث مفرح يبعث على السرور وتصور شيء قذر يولد

 . وكذلك فالصورة تتكون حسب حالة الشخص النفعالية، فإذا كنا مثل في)1(الشمئزاز

 حالة نفسية مفرحة بقيت الصورة في نفوسنا زاهية ومشرقة، وإذا كانت الصورة

 لنسان ل يهمنا أمره، رأيناها تميل تدريجيا للشحوب والضمحلل، إذا فلصورة أهمية

 كبرى في الدراك، لننا ل ندرك الواقع إل بنور الصور الماضية، ولهذا يمكن اعتبار

 الصورة مرحلة انتقال من الحساس إلى الدراك أو من المدرك الحسي إلى المفهوم

العقلي.

 كما أن الصورة تساهم في البداع بعد أن تتغير وتتركب بتركيبات جديدة حسب

 متطلبات الواقع، كذلك فإن التذكر يقوم على التصور، والذكرى في الحقيقة ما هي

 سوى رجوع الصور بعد أن تحمل طابع الماضي الشخصي، وتتحدد بحدود الزمان

والمكان.

 وأخيرا ... فلصورة علقة بالشخصية، وهكذا يعمل التصور على ربط حاضر النفس

.)2(بماضيها، مما يساهم في بناء الشخصية المتكاملة

.210، 209، بيروت، لم تذكر سنة النشر، ص6- موسوعة علم النفس والتربية، مكتبة لبنان، الجزء 1
.210- المرجع السابق،ص 2
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5  : التصور-    تكوين   مراحل

 لقد كان موضوع التصور محور دراسة من قبل العديد من الباحثين المنتمين لمختلف

 المقاربات والتيارات التي اهتمت بالظواهر الممثلة لموضوع التصور فمثل "

S.Noxovici:اقترح أن عملية تكوين التصورات تتم عبر أربعة مراحل " 

الصوري-       النموذج إلى الموضوع مرور مرحلة "  Modèle figuratif  "  أ    :    

 بحيث يجمع الفرد أو يستنبط المعلومات حول الموضوع، يرتبها، ويدرجها في الذاكرة،

 وتسمى هذه المرحلة أيضا بمرحلة " انتزاع الموضوع من المحيط "

decontextualisation -

 :       - التصنيف   إلى الصوري النمط من المرور مرحلة ب

 وهنا يكتسب النموذج الصوري صفة التأكيد، إذ يصبح هو الواقع بالنسبة للفرد،

 فيستعمله في تصنيف الموضوع مع الموضوعات الموجودة في إطاره المعرفي

مسبقا، ويفسره من خلله الواقع
)1(

.

النشط-         لنموذج ا إلى التصنيف من المرور مرحلة  : بعد أن يصبح التصور  actif  ج

 مرجعا تفسيريا للواقع، يتحول في المرحلة اللحقة إلى موجه لسلوكاتنا ومرشد

علقاتنا بالخرين.

.35- 34- ليلى شكمبو، مرجع سابق، ص 1
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تبلور-   ل ا مرحلة  : حيث يكتسب التصور في هذه المرحلة استقرارا وثباتا يمنحه نوعاد

 من الصلبة، يترتب على ذلك انتظارات وتوقعات حول موضوع التصور، وما يتعلق به

.)1(من تفاعل معه أو حوله، ومع أفراد المجموعة الجتماعية.

 ،Herslish 1972  هناك العديد من الباحثين أمثال: "S. Moscovici" بالضافة إلى 

1974Requeplce،1968keas، (windish1982,1980 M.Guilyالذين فسروا كيفية  

تكوين التصور من خلل مرحلتين أساسيتين هما:

 الوضعنة والترسيخ، وذكروا بأهميتها في تحليل التصورات و الظواهر الجتماعية

المعرفية.

 قد أكدت كذلك العديد من الدراسات على أن عملية التصور تتم عبر هاتين المرحلتين،

 حيث تحدد المرحلة الولى كيف تتكون التصورات، وتوضح المرحلة الثانية كيفية

 استعمال هذه التصورات، والملحظ أن هاتين المرحلتين تتم في وقت واحد، ول

.)2(نستطيع الفصل بينهما إل في الدراسات المبريقية.

ضيع-    1 التو   يعرف " التوضيح " أو " الوضعنة " على أنه  :  Objectivation  مرحلة

 العملية التي من خللها يتحول المجرد إلى ملموس أو مجسد، وهي التي تحول

 التفاعل في المعلومات العلمية إلى صور أشياء، فمثل في التصور الجتماعي للتحليل

 النفسي الذي قام به " موسكوفيسي " تحولت الديناميكيات النفسية إلى عقد أو

 ، يمكن للخبير إزالتها تماما مثل أيةmalformationوحدات مرضية أو تشوهات نفسية 

 تشوهات جسدية، وتحولت طاقة الليبيدو إلى مجرد عاطفة أو أحيانا إلى علقة جنسية

.35-  المرجع السابق، ص  1
.29-  بلهوا ش عمر، مرجع سابق، ص  2
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 بين المحلل والمحلل، حيث يعرف " موسكوفيسي " – التو ضيع- على أنه :" الزالة

 Objectiver c'est résorber(تدريجيا لكم مبالغ فيه من الدللت عن طريق تجسيدها " 

un excès de signification en les matérialisant(  )1(فمن خلل التو ضيع يتمكن  

 الفراد من امتلك أو استدخال الظواهر و المعارف خاصة المعقدة منها، كما تسمح

 لهم ببناء أو صياغة حد أدنى من المعرفة الموحدة، التي تشكل قاعدة تمكنهم من

إبداء آرائهم و التواصل فيما بينهم.

 و التو ضيع يتضمن عملية اختيار وانتقاء المعلومات الموجودة حول موضوعات

 التصور، عملية تصفية من خلل الدراك، وإعادة إنتاج هذه المعارف، بإضافة بعض

 المعطيات واقصاء أو ا زالة بعض الخصائص، أثناء هذه المرحلة يتكون رسم بياني،

 أو بمعنى أدق " صورة "، تهدف إلى إتمام عملية التصور، وعليه تتم عملية التو ضيع

:)2(من خلل ثلث مراحل 

يار*     الخت أو النتقاء   وهي تتضمن عملية التصفية  :  la sélection  مرحلة

 للمعلومات التي يتلقاها الفرد حول موضوع التصور، من خلل إجراء تغييرات وقلب

 وحذف أو زيادات لبعض المعطيات، أو إحداث تقييمات وإزالت لبعض الخصائص،

 هذه التغييرات و التحولت هي نتيجة تأثيرات نمط التفكير                 و المرجعية

 الثقافية و الديولوجية، والقيم السائدة لدى الفراد، مثلما تغيرت بعض المعطيات

 حول التحليل النفسي خلل هذه السيرورة، بأن تقبل منها أوجه كالشعور واللشعور

 وتدمج في ثقافة المجتمع، وترفض منها أوجه أخرى كالليبيدو لنها محملة ثقافيا بأنها

1 - S. Moscovici, la psychologie sociale, P.U.F.  Paris, 1990, p367
2 -  J.M. Seca, Op.cit. P62.
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 طاقة جنسية، هذا ما حدث في الدراسة التي قام بها " موسكوفيسي " على المجتمع

.)1(الباريسي

الصوري          *  المخطط أو لنموذج ا أو ياني لب ا الرسم تكوين   :  مرحلة

La     formation d'un schéma  :   وهو تكوين أو إنتاج صورة تحمل معنا متناسقا   

 ومتناغما بالنسبة للفرد المنتج لها، هذه التركيبة الجديدة لموضوع التصور في أساس

 تبلور التصور، حيث تكسبه وحدة في المعنى منتظمة تجعلها أكثر قابلية للتداول

 والتفاعل حيث تنتج عنها تجسدا وتبسطا للموضوع أو الظاهرة المتصور مما يجعل

 مجموعة المفاهيم المتعلقة بالموضوع ملئمة للفراد المنتجين للتصور، كما حدث في

 تصور " الطاقة النووية " بعد كارثة " تشانوفيل " هذه الطاقة التي يلغها الغموض

–والسرية الكاملين، بحيث تصورها البعض على أنها " فطر ذري" 

champignionatomique-." 2( وتصورها الطفال على أنها " سحب إشعاعية(

التطبيع-   2   وفيها تترجم الصورة التي ارتسمت كأداة  :  Naturalisation  مرحلة

 للتواصل بين الفراد " المفاهيم والمعارف " وذلك بعد تعديلها أو تحويلها إلى صورة

 أو عناصر ذات معنى في ذهن الفرد تتفق خواصها وتندمج لتصبح حقيقة يتفاعل

.)3(الفراد من خللها

الترسيخ-   3   وهي عملية أساسية يتم من خللها إدماج عناصر  :  L'ancrage  مرحلة

 من المعلومات الجديدة حول موضوع غير معروف ضمن شبكة من التصفيات

1 - J.C . Richard et All, Traite de psychologie cognitive. Tome 3, Dunod, Bordas, paris, 
1980, p139.
2 - J.M. Sera. Opcit. P63
3 - Ibid, p63.
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 المعرفية الموجودة مسبقا، كما تشير هذه السيرورة إلى الكيفية التي يدرج بها

 باستمرار، إذ أن الترسيخ كسيرورة ل يقتصر على المستوى المعرفي فحسب، بل

 يشمل مستوى التجاهات والسلوكات، وقد بين موسكوفيسي سيرورة الترسيخ بوصفة

 كيف تم إدماج صورة التحليل النفسي في النظام المعروف من التصفيات القائمة و

.)1(أنماط الشخاص و الحداث الموجودة

:   خلل سيرورة الترسيخ يضفي على الموضوع المتصور معنا ودللة منالمعنى- 

 طرف المجموعة المعينة بالتصور، من خلل هذه المعاني تظهر للموضوع الهوية

 الجتماعية و الثقافية للموضوع المتصور، لن المعاني المعطاة للموضوع تكون

 مصبوغة ثقافيا وقيميا ومتموقعة من تصفيات المعاني الموجودة سابقا ضمن نظام

 المعاني المعروف لدى الفرد والجماعة الجتماعية، وبالتالي فإن نسق المعاني

.)2(يتشكل عبر التصورات من خلل سيرورة الترسيخ

: لتأويل-   ا   إن العناصر المكونة للتصورات ل تقوم بالتعبير عن العلقاتاستعمال

 داخل المجتمع فحسب بل تعمل على إنشائها من خلل تأويل الفراد لهذه العناصر

 الجديدة، لتشكل وسيطا بين الفرد ومحيطه، وبين أفراد الجماعة الواحدة وتخلق لغة

 مشتركة بين أفراد المجتمع حول الموضوع تسمح لهم بالتواصل وتعطي نماذج تصنف

 من خلل الحداث والسلوكات المرتبطة بالموضوع المتصور مشكلة بذلك نسقا مرجعيا

 مشتركا يفرض نفسه على الواقع بعد إدراج الموضوع الجديد فيه، فلقد تحول التحليل

 النفسي مثل بعد إدماجه في المجتمع الباريسي إلى نظام تفسيري ولغة جديدة تحكم

1 - J.C. Richard et all, opcit, p128..
2 -Jodlet Denise, "les représentation sociales ", P.U.F 1ere édition paris, 1993, p51.
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  بعد إدماجComplexeالتواصل بين الفراد مثل: أن يصنف شخص على أنه معقد 

 مفاهيم التحليل النفسي في المعارف السابقة، فيتم ترسيخ التصور عن طريق

.)1(استخدام تأويل عناصره

سابقا     الدراج-  الموجود التفكير نظام   ويتم ذلك عن طريق استدخال:ضمن

أو امتلك الموضوع الجديد مما يفرض المرور بالعمليات التالية:

.farmiliarisation de l'étranger- جعل العناصر الغربية من التصور ( الجديد ) مألوفة 

.inversion- تحويل بعض العناصر 

.normalisation- تعديل بعضها الخر ليصبح موافقا للمعايير 

 ويبدوا ذلك جليا في بحث موسكوفيسي من أن التحليل النفسي في بدايته قد قورن أو

 قرب من بعض الممارسات الجتماعية أكثر تواجدا مثل: العتراف في الديانة

 المسيحية السائدة في المجتمع، ويمكن أن يكون إدراج الموضوع الجديد بطريقة

 مختلفة تماما حيث أنه قد يحدث أن يترتب على إدماج موضوع التصور عملية هز أو

 مساس بالطار المرجعي التفكيري السابق، إذ أنه قد يكون تأثير الموضوع الجديد

 قوي جدا لدرجة أن عمليات تصفية عناصره قبل إدماجه ل تكون ناجحة مثل أن يكون

 الموضوع: كارثة أو وباء أو نكبة اقتصادية ... فتتغير الذهنيات نفسها نتيجة تأثيره

.)2(الشديد

6  : التصور-     عناصر

1 - J.C. Seca. Op.cit, p 67
2 - Ibid, p66.
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  إلى صعوبة إيجاد تعريف دقيق للعناصر المكونة للبناءات "P.codol" لقد أشار 

 R.Keas" المعرفية للتصور " فموسكوفيسي " يعتبرها كعالم من الراء وأضاف عليه 

  كونها جملة من المعتقدات ومنه " تتم عملية تحليل محتوى التصور عن طريق عناصر"

:)1(متعددة، ويصفها " موسكوفيسي " فيما يلي

: المعلومات-    وتشمل مجموعة المعارف أو المعلومات حول موضوع التصور، إذأ

 يصل الفرد كم ونوع من المعلومات، يتحصل عليها عن طريق حواسه، هذه الخيرة

 تمثل عنصرا هاما في تصورات الفرد لمختلف المواضيع التي يتعرض لها خلل حياته

اليومية.

  -هناك أنواع متعددة من المعلومات تساهم في تكوينCharles Tijusوحسب – 

التصورات هي: 

1-: العامة   وهي العموميات التي غالبا ما تكون غير لفظية.المعارف

2-: العامة    وهي تنظم المعارف العامة حول الشياء وتتصفالنظريات

بالبساطة أو السذاجة.

3-: جاهزة    رسم-Piaget تستعمل في تكوين التصورات حسب- أبعاد

  أو إطاراNorman et rumelhartخيالي أو رسم بياني، خطة، السكر يبت حسب 

.Minstryللمجال السمعي البصري حسب 

 حول أنواع الشياء وحول التحولت التي تطرأ عليها.معارف-4

1 - S. Moxovici, Opcit, p310, p68
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: التصور-   حقل   بأن فكرة التصور كنموذج اجتماعي المحتوى،Moscoviciيرى  ب

 مجرد حول عنصر محدد من موضوع التصور، فحقل التصور مهم في دراسة التصور

 لنه يعبر عن الواقع النفسي المعقد الذي يظهر ككل منسجم وموحد، ويعبر عنه –

موسكوفيسي- بأنه " مجموعة منظمة من الراء ".

: التجاه-   وهو يبين التوجه بصفة عامة سواء كان سلبيا أو ايجابيا تجاه موضوع ج

  فإنه يقول : " إن العناصر المحيطية للتصور1994 عام  "Abric" التصور فحسب 

 تنتظم حول النواة المركزية، وإنهم على علقة مباشرة مع هذه النواة، بمعنى أن

 تواجدهم، توازنهم، قيمتهم، ووظيفتهم تحدد كلها بواسطة النواة، فهذه أيضا المحيطية

 تكون الهم لمحتوى التصور، جزؤه السهل البلوغ، ولكن أيضا الكثر حيوية،

 والملموس أنها تتضمن المعلومات المسترجعة، المختارة و المترجمة، أحكام مشكلة

 انطلقا من الموضوع وكذلك محيطه، أنماط واعتقادات إن هذه العناصر المحيطية

 هي متدرجة ومسلسلة ونقصد من ذلك أنها تستطيع أن تكون أكثر أو أقل اقترابا من

 العناصر المركزية: فقربا من النواة أنها تلعب دورا مهما في جعل معنى ومدلول

 التصور ملموسا، أما بعدا من النواة المركزية فهي تصور، توضح أو تبرز هذا المعنى أو

المدلول "

 فمن هذا التعريف يتلخص لنا بأن العناصر المحيطية للتصور تلعب دورا رئيسيا فيه، إذ

 أنها تعمل وسيط بين النواة المركزية و الوضعية المادية أين يتم إعداد أو توظيف

التصور، وهي تعمل على الجابة عن ثلثة وظائف أساسية تتمثل في:

78



1.: ملموسا    الشيء تجعل   وهي ناتجة عن إرسال التصور فيوظيفة

 الواقع إنها تسمح " بتجهيزه في مصطلحات ملموسة " فوريا مفهومه ومنقولة

(محولة).

2.: تنظيمية    وهي أقل صلبة وأكثر ليونة من النواة المركزية إذوظيفة

أنها تسمح بالتكيف الفعال للتصور مع تطورات الظروف والسياقات.

3.: دفاعية    إن النواة المركزية وعن طريق تموضعها هي العنصروظيفة

 الكثر مقاومة للتغيرات، لنها ليست سرا لي شخص، فتغييراتها أو تحويلتها

تجر حتما إلى خلل كلي للتصور.

 إذا فالعناصر المحيطية للتصور تعمل مثل نظام دفاع خاص بالتصور فتغييرات التصور

. )1(تكون على العموم انطلقا من التغييرات التي تطرأ على عناصره المحيطية

7   : التصور-   نواع   أ

  بأن التصور: " مظهر ونتاج لبناء أو موضوع وهدف موجودين بدون"C. Herslich"يرى 

.)2(فصل بين العالم الخارجي والعالم الداخلي للفرد "

:-  – الذهني-    الفردي التصور أ

 إن التصور الذهني أو العقلي هو " نشاط عقلي يرجع إلى إدراك شيء محسوس عن

 طريق شكل، رمز أو أشارة ... وترتيبه ضمن المعارف السابقة لمكانية تفسيره

 .ويعتبر التصور الذهني أيضا " معنى)3(وتأويله، وكذا للتمكين من التواصل معه وحوله "

1- Maache .y. chorfi, M.S, kouira, A, la représentation sociale, les édition de l'université 
menteuse. Costontine, 2002, p20-21. 
2 - C. Herslich, op cit, p328.

.16-  ليلى شكمبو – مرجع سابق، ص 3
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 كلسيكيا تقليديا مأخوذا من الفلسفة وهو عملية تنظيم المعارف و الفكار وترتيبها

 وتحليلها حتى تجعل الفرد قادر على تفسير الظواهر المحيطة به " كما يدل أيضا على

 . كما يعتبره " سيلمي " قائل: " ليس التصور مجرد استرجاع)1(" إدراك فكري للواقع "

 صورة بسيطة للواقع المتصور، وإنما هو بناء وتكوين من خلل النشاطات العقلية،

.)2(إذن فهو بناء عقلي للواقع "

 أما في علم النفس المعرفي فيعتبر " التصورات نموذجا داخلية يكونها الفرد عن بيئته

 وردود أفعاله عنها والتي سيستعملها كمصدر للمعلومات وكوسيلة للتعديل و

  " أما " فرويد " فقد اعتبر التصور الذهني على أنه " يشكل المحتوى)3(التخطيط

 المحسوس لفعل التفكير وخصوصا لسترجاع إدراك سابق " ويستعمل " فرويد "

نوعين من التصور:

1   –    – البصرية/    التصورات الشيء   تصورات

السمعية/   –   – 2 التصورات الكلمة   تصورات
)
  

4
  

(
  

 ومما سبق يتضح أن نشاط التصورات مرتبط بالوظيفة الرمزية، بمعنى يشكل النشاط

النساني الذي يرتكز على إنتاج رموز، تهدف إلى فهم البيئة و التحكم فيها.

70، 69، ص 1986- أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت  1
2 - Norbert Sillamy. Op.cit, p1029

.40 - خروف حياة، مرجع سابق، ص3
.185- جان لبلنش و بونتاليس، مرجع سابق، ص 4
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 وانطلقا من أن الفرد منتج لرموز فهو ينشأ بالتالي تصورات ذهنية ذات طبيعة نفسية،

 linar et prax(تعد نتائج ما يتراكم لديه خلل تفاعله مع العالم، وهذا ما يتعلق حسب 

  بالوظيفة العامة للستدخال الذهني من خلل العلقات الخارجية والداخلية)1984

 للفراد بالواقع، وهذا ما يؤكد أن التصورات الذهنية هي نشاط ذهني يهدف إلى شرح

وفهم الواقع من جهة وتوجيه وتعديل سلوكات الفراد وأفعالهم من جهة أخرى.

 في حين تختلف التجاهات في أشكال وتنظيم التصورات الذهنية، فهناك اتجاه يرى

 بأن العقل النساني يستخدم ويخزن المعارف على شكل واحد، ومن ثمة نجد شكل

 مشتركا للتصورات في المعارف المعالجة من قبل فرد ما.واتجاه آخر يعتبر أن

 المعارف موجودة على شكل مختلف، كما أن أولوية وكيفية تنظيمها مختلفة كذلك،

 والفرضية التي تقوم عليها هذه النظرية هو أن أهمية كل شكل من أشكال التصورات

 مرتبط بالوضعية التي يستخدم الفرد فيها هدا التصور،هده الفرضية متعددة

 النماذج ،حيث تأخذ بعين العتبار أولوية داخلية المنشأ لكل شكل من أشكال التصورات

.)1(الذي يتكيف مع النموذج الخاص، لتكون المعارف في هذه التصورات.

: الجتماعي-   التصور ب

 هو شكل من المعرفة المنتجة لدى الفرد ضمن الجماعة حول موضوع معين، أي أنه

 من الصور و الفكار التي تنتج عن خبرات الفرد الشخصية بالتنسيق مع تجاربه ضمن

. )2(الجماعة التي ينتمي إليها، و يتفاعل معها من خلل مرجعية الثقافة و اليديولوجية

.42خروف حياة، مرجع سابق، ص-   1
.22ليلى شكمبو، مرجع السابق، ص -   2
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 يعتبره " موسكوفيسي " على أنه: " شكل من المعارف الخاصة، ومعارف المعنى

 المشترك، ذات طابع اجتماعي، وبمعنى أدق هو شكل من أشكال التفكير الجتماعي،

 فهي نماذج من التفكير التطبيقي موجهة لهدف التصال و الفهم و التحكم في البيئة

 الجتماعية، ذات سيرة أو طابع خاص فيما يتعلق بمحتوى البناء والعمليات الذهنية،

 ومنه يصبح التصور كحالة من المعرفة الجتماعية. فالفرد على اعتبار أنه ينتمي إلى

 مجتمع، لشك أنه سيتأثر بأفكار وقيم ونماذج المجتمع الذي يعيش فيه أو جماعة

.)1(النتماء أي جماعته المرجعية "

  ": التصور الجتماعي هو شكل من أشكال المعرفة المصاغةJodelet" كما يعتبره 

 اجتماعيا، ذو أهداف عملية تساهم في بناء واقع مشترك عند جماعة اجتماعية معينة

")2(.

 فهذا التعريف يضيف لنا شيئا، كون التصورات الجتماعية تعكس تجارب الجماعة

 وتعبر عن المشاعر والفكار المشتركة والمتقاسمة بين الجماعة، مما يضمن ترابطهم

وسهولة تواصلهم في هذا الواقع.

 فقد كان التصور الجتماعي الساس النظري الذي اعتمدت عليه بعض النظريات،

  و التي اعتبر فيها أن للفرد دوافع تجعلهFritz Heiderكالنظرية السببية التي أتى بها 

 يسند سلوكا ته إلى أسباب داخلية وخارجية، وكذا إلى مختلف المعارف المستعملة

 – D.champsوقد تأثر هذا التيار بدراسات كل من خلل العلقات التي بين الفراد، 

Beauvois- Guimelli،حول معالجة المعارف خلل العلقات ما بين الفراد - 
1-  S. Moscovici, op.cit, p365.
2-   Jodelet Denise, représentation sociale: " phénomènes concepts et théories " in 
Moscovici serge , psychologie sociales, P.U.F paris, 1990, p360.
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 ومسارات تشكيل  التطورات حول موضوع التصور، وأكبر إحداث هو دراسات "

.)1(1976موسكوفيسي " حول التحليل النفسي وما توصل إليه من نتائج خاصة سنة 

8  : التصور-    خصائص

 هناك مجموعة من الخصائص و المميزات التي تتصف بها التصورات، كونها نماذج

  فيما"Jodelet"مستدخلة من أشكال المعرفة الخاصة بالفرد أو بالجماعة، ويلخصها 

يلي:

: موضوع.      بدون تصور يوجد ل   لن من أول شروط وجود التصور هو وجودأ

 معلومات حول موضوع التصور، الذي يمكنه أن يكون شخصا، شيئا حدثا أو نظرية ...

 الخ، أي أنه ل يمكن أن توجد معلومات دون موضوع، هذا الخير الذي يكون في

.)2(علقة تفاعل مع الفرد

: الصورية-   خاصية   من خلل الصور التي تحتويها التصورات تساعدنا بها علىب

 فهم العالم المجرد، وتحويل الشياء المحسوسة والفكار والمفاهيم إلى أشياء قابلة

 للتبادل عن طريق الصور، ولكن ل يمكن اختصار هذا الجانب من التصورات في مجرد

 إعادة الواقع على شكل صور، ولكن عن طريق استخدام الخيال الفردي و الجتماعي

.)3(في إعادة بنائه
1 - S. Moscovici, Op,cit, p365.

.35ليلى شكمبو، المرجع السابق، ص  - 2
- المرجع السابق، نفس الصفحة. 3
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: ئيه-   نا ب خاصية   إن التصورات ليست مجرد استرجاع لصور حول الواقع فقط بلج

 إعادة صياغة لهذا الواقع وبنائه من خلل عمليات عقلية، بالرجوع إلى تاريخ الفرد

 وخبراته ومرجعيته القيمية و الثقافية و الجتماعية، كما يقول – مسكوفيسي- " إن

  للموضوع، وأن كل-Kemodelage Mentale–الفرد يعمل على إعادة نمذجة عقلية 

 واقع هو واقع متصور عن طريق امتلك الفراد و الجماعات له، وإعادة صياغتهم له

 عقليا وإدماجهم له في نظام القيم المرتبط بتاريخهم ومحيطهم الجتماعي و

.)1(اليديولوجي

: والدللية-    الرمزية خاصية  يستعمل الفرد أثناء بنائه للتصورات من الشارات و     د

 الصور و الرموز ... الخ التي ينسبها لموضوع التصور، بهدف تفسير الموضوع المتصور

وترميزه للدللة عليه. وإعطائه معنى معينا يمكنه من التحكم معه، وهذا ما بينه –

 مسكوفيسي-  في أن للتصور وجهين ل يمكن الفصل بينهما: الوجه الشكلي(المادي)،و

 الوجه المدلول (المعنى)، فهما وجهان لورقة واحدة كما مثلها-مسكوفيسي- حيث

تحمل الشكل التالي: 

) 2(شكل                       التصور=  

معنى

: الية-    وخي إدراكية خاصية   بما أن الدراك عملية تنظيم لمجموعة من العناصره

 الحسية، التي تحدد الساس الذي تبني عليه التصورات، حيث يثبت الموضوع الذي

 تكتسب به التصورات القدرة على البداع، عن طريق تفجير خزان المعارف والتجارب

المرجع السابق، نفس الصفحة. - 1
2 - S. Moscovici, op.cit, p46.
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 السابقة، وعن طريق توزيعها أو ربطها بحسب موضوع التصور، لدرجة اعتبار

التصورات وجود راسخ.

 فحسب –موسكوفيسي- إن تصور الشيء هو عبارة عن حالة إظهار هذا الشيء في

  وإعادة إنتاجه وبنائه رغم غيابه في المجال المادي في آن واحد،)1(الوعي مرة ثانية

 ذلك أنها ذات منشأ حسي فكري، وتشمل العمليتين معا (حسية إدراكية)، فحضور

 الموضوع يقتضي تشكل صورة عنه، وعند غيابه تحدث عملية تصوره، وفي هذا يقول:

 موسكوفيسي: " إن التصورات تسمح لنا بالمرور من الدائرة الحسية إلى الدائرة

.)2(الفكرية

: اجتماعية-   خاصية  هناك جانبان يضفيان الخاصية الجتماعية على التصورات: و

 * حالة التفاعل التي يكون عليها الفرد كونه في مواجهة مثير ما، فتبدو التصورات حالة

ذهنية.

 * النتماء إلى الجماعة يسمح للفرد كونه كيان اجتماعي باستدخال الفكار، القيم و

 النماذج الجتماعية المتناقلة التي اكتسبها من جماعته المرجعية أو اليديولوجية داخل

مجتمعه.

 فالتصورات تشمل مجموعة من المعارف، المواقف و المعتقدات المشتركة بين

 مجموعة من الفراد والمجتمع، ويعد الفرد هو حامل المحددات الجتماعية وقاعدة

.)3(كل نشاط تصوري لنتاج نمط التفكير المؤسس اجتماعيا

1 - Ibid
2 - Ibid, p55
3 - Ibid, p366
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: إبداعية-   خاصية   إن عملية بناء التصورات ل تقتصر على إعادة إنتاج الواقعن

 فقط، بل هي إعادة تنظيم عناصر هذا الواقع بطريقة مغايرة، كأنها عملية بناء لواقع

 جديد – متصور- أكثر ملئمة لمحيط الفرد و الجماعة حسب مرجعيتهم والقيم و

 المعايير السائدة، بهدف توجيه سلوكات وتصرفات الفرد والجماعة وتسهيل التواصل

.)1(فيما بينهم

ترجمة-     كنظام تعتبر التصورات   من خلله يستطيع الفرد التعامل مع محيطه،:ي

.)2(فهي تتدخل في عدة نشاطات معرفية، وتلعب دورا مهما في سلوكات الفرد

9  : التصور-    وظائف

 تلعب التصورات دورا في الحياة الجتماعية للفراد والجماعات، كونها تسمح للفاعلين

 أو الفراد بشرح وفهم الواقع وتنظيم المعارف العامة حول الشياء، والتي غالبا ما

 توصف بأنها معارف بسيطة أو ساذجة، ومن خلل عملية التصور يقوم الفرد ببناء

 واكتساب المعارف وصقلها في إطار أو نموذج مفهوم من قبله، على اعتبار أنها عملية

 إدراك وتفكير وتركيب  وبالتالي " فهي تمكن الفرد من إعداد سلوكه وتصنيفه وتنظيم

.)3(العالم بصفة منسجمة

ومن هنا يمكننا إبراز الوظائف الساسية للتصور:

: الجتماعي-    التصال تحقيق   فالتصور يسمح للفراد في نفس المجتمع بأنأ

 يتفاهموا ويتواصلوا بين بعضهم البعض، ذلك أن التصورات المشتركة تسمح

.27- شكمبو ليلى، لمرجع السابق، ص 1
2 - D. Jodelet, les représentations sociales, puf, paris, 1991, p41
3 - Moscovici, " la psychanalyse son image et son public " P.U.F ,paris, 1961, p75. 
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بالنسجام الجتماعي.

: الجتماعية-     العضاء هوية تشكيل   يسمح التصور للفراد بشرح واقعهمب

وتكوين هويتهم الشخصية.

: المجتمع-        داخل الفراد بين التصال عملية تسهيل   إن التصورات تحددج

 الطار المرجعي المشترك من خلل عملية التبادل الجتماعي، فالتصورات تمكن من

 تأسيس معرفة مشتركة بين الفراد، وقد اتضح ذلك جليا من خلل العمال التي قام

 ، وكذلك1967بها " موسكوفيسي " حول التصورات الجتماعية للتحليل النفسي سنة 

  حول التصورات الجتماعية لدى تلميذ الصف الثاني حول-C.Abrik–دراسات 

المؤسسة.

: اجتماعية-      جماعة عند مشترك سلوك   تمثل التصورات الجتماعية كما هود

 متفق عليه نموذج من المعرفة المشتركة بين أفراد الجماعة، فهي تساهم في إعداد

.)1(سلوك مشترك عند جماعة اجتماعية معينة

10: التصور-   أبعاد

  التصور هو" الكيفية التي يضع بها الشخص موضوعا معينا ذو دللة "R.kaes" يعتبر 

 وعليه حدد للتصور ثلثة أبعاد مختلفة تتمثل فيما يلي:)2(نفسية وثقافية "

1 - Moscovici, op.cit, p75.
2 - R, kaes, "Image de culture chez les ouvriers des sciences pédagogiques "16 éd , PUF, 
paris, 1996, p118.
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: النفسي-   لبعد ا   وفيه يعتبر التصور عملية بناء للواقع من قبل الفرد، فهو نشاطأ

 نفسي يهدف إلى بناء مجموعة من المعارف، والمعلومات حول البيئة أو الواقع بناءا

.)1(على الدراكات المتكررة له

: الجتماعي-  لبعد ا   انطلقا من أن الفرد ينتمي إلى جماعة معينة، فهذا النتماءب

 ونتيجة التفاعل الجتماعي، تتكون لديه مجموعة من المعتقدات و القيم المرجعية

  بقولها " كل طبقة اجتماعية تخفي-Molk–المشتركة مع تلك الجماعة، وهذا ما أكدته 

  ويتأكد ذلك ميدانيا وعمليا خلل)2(تصوراتها الخاصة، المرتبطة بأنظمة القيم المرجعية "

حالت الزمات كالذي يعيشه المسلمون حاليا مثل في الدول الغربية.

: لثقافي-  ا لبعد ا   يكون الفرد أثناء عملية تصوره لفكرة حول موضوع ما حتما فيج

 حالة تفاعل مع مجتمعه، هذا الخير يؤثر على تصوره من خلل الحتفاظ ببعض

 العناصر واستدخال أخرى فتصور الفرد إذن لي عنصر من محيطه الثقافي ل ينشأ إل

).3(بتوسط هذه العلقة الجتماعية

11  : للتصور-    المفسرة   النظريات

•: المركزية   لنواة ا   نظرية

.43-  خروف حياة، مرجع سابق، ص 1
2 - Mollo, "représentation et image que se font des deux autres partenaires les enfants, les 
parents, les maitres in N. Rebesse et G. Miaralet: traite des sciences pédagogique. T.C éd 
P.U.F, paris, 1974, p110.

.42- عمر بلهواش، مرجع سابق، ص 3
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 على اعتبار أن التصورات مجموعة منظمة من المعلومات أو الراء أو المواقف أو

 ، حيث يكون)1(المعتقدات لموضوع ما، وهذا ما يعني أن لكل تصور محتوى ونظام

 التصور منظما حول نواة مركزية تتكون من مجموعة من العناصر تبرز معناه وتنظمه،

 ما يجعل كل تصور يتميز بتنظيم خاص به، كونه منظم حول نواة مركزية تتكون من

.)2(عدد محدود من العناصر

 ) فإن: " النواة المركزية هي العنصر الساسي فيC.Abric- ( 1976، 1987فحسب-

 التصور، وذلك لنها هي التي تحدد في الوقت نفسه المعنى (المدلول) و التنظيم في

التصور، وكذلك لنها تؤمن وظيفتين أساسيتين هما:

:( ) تيجة/    ن ل ا المولد الوظيفة   وهو العنصر الذي يخلق أو يحول مدلول أو معنىأ

عناصر أخرى مكونة للتصور، وكذلك به تكون لهذه العناصر معنى وقيمة.

: لتنظيمية/   ا الوظيفة   وهي النواة المركزية التي تحدد طبيعة العلقات التيب

 تربط بين عناصر التصور، وبهذا المعنى تكون العامل أو العنصر الموحد للتصور، والذي

يعمل على استقراره، ويؤمن دوام الظروف و الحداث المتحركة و المتطورة.

 ومنه نستخلص بأن النواة المركزية " هي العنصر الكثر مقاومة للتغير، فكل تحول أو

 تعديل في النواة المركزية، فإنه يدخل تحول كليا أو تعديل في طبيعة التصور، ويعتقد

 أنه بهذا العنصر يتبين أن الستدلل البسيط على محتوى التصور ليس بمعيار كاف

.)3(للتعرف عليه، فطبيعة نظام هذا المحتوى هي الجوهر و الساس "

1 - J.M . Seca, Op,cit, p73
2 - J.M . Abric, Op,cit, p59, p60.
3 - y. Maache, et US. chorfi et A. kouira. Op.cit., p13.
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  بأنه " إذا كان هناك تصوران محددان ومعرفان بمحتوى1994 سنة -Abricويضيف –

 واحد، فإنه يمكن أن يكونا مختلفين جذريا في تنظيم هذا المحتوى، وبذلك فإن

التمركز الخاص ببعض العناصر كذلك يكون مختلفا "

 في حين أن البعد الكمي ل يكون مؤشرا كافيا في تمركز عنصر ما للتصور، وعلى

العكس من ذلك فإن البعد الكيفي هو الذي يبقى محددا.

  أنه: " عندما يحدد عنصرا معنى العناصر الخرى،1944 سنة -Abric–ولذلك يقول 

 فإن تكافؤه يجب أن يكون معنويا واستدلليا أكثر ارتفاعا بالنسبة و بالمقارنة مع البنود

المحيطية " 

  فلقد شدد على أن تحليل التصور يجب أن يكون1992 سنة -Guimelli- أما حسب –

بنيويا.

 ومنه يستخلص أن النواة المركزية تتكون من عنصر أو مجموعة من العناصر التي

 تحتل مكانة خاصة وذلك في بنية التصور، حيث أنها توحد كل المعاني الخاصة

 بأن النواة المركزية محددة بما يلي:-Guimelliبالتصور، ويضيف-

طبيعة الموضوع المتصور..1

طبيعة العلقة المقامة بين الفرد أو الفراد وهذا الموضوع..2

أنظمة القيم و العتقادات الخاصة بالفراد..3

 إذن فطبيعة الموضوع وغائية الوضعية يحددان " البعد " الخاص بالنواة المركزية،

وهذا الخير يمكن أن يكون بعدا وظيفيا أو بعدا معياريا:
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: الوظيفي-  لبعد ا   وهو ما يعني أنه عندما تكون النواة المركزية الخاصة بالتصورأ

–تتكون من عناصر أساسية تعمل على تحقيق المهمة (نهاية    العملية)حيث أن 

Lynch- بين بأن النواة المركزية الخاصة بتصور المدينة يتكون من عناصر1969 عام  

مهمة خاصة بـ " الستدلل و التحول " في المدينة

: المعياري-   البعد   نقول البعد المعياري عندما يكون للبعاد الجتماعية،العاطفيةب

  بأن1992 سنة -Vergésتأثير كلي على النواة المركزية الخاصة بالتصور،حيث يقول- 

تصور المال عند بعض الجماعات، ينتظم مبدئيا حول الرؤية الخلقية للقتصاد.

 بينما لستدلل النواة المركزية أهمية كبرى في تحديد ومعرفة الموضوع نفسه، وكذا

  يرى أنه هناك مسائل مطروحة حول تصور1987 سنة C.Famentالتصور، حيث أن -

 الموضوع، وهي ل تصل إلى حد ما يجب معرفته أو ل حول ماهية موضوع التصور

  بأن: " كل موضوع ليس بالضرورة موضوع1994 سنة -Abric. وكذلك يضيف -)1("

 تصور، ولكي يصبح الموضوع موضوع  تصور فمن الضروري أن تكون العناصر

المنظمة تنتمي أو تكون مساعدة مباشرة للموضوع نفسه "

 نموذجين من التصور يتمثلن في:-C. Flamentويقترح- 

: المستقلة/   التصورات  أين النواة المركزية تتموقع على مستوى موضوع التصور.أ

: المستقلة/    غير التصورات   أين النواة المركزية تتموقع خارج الموضوع نفسه،ب

 في تصور أكثر إجمالية، أين يكون الموضوع مدمجا في دراسة التصور الخاص

.)2(بتغيرات القطار

1 - Maache, chorfi et kouira. Op.cit p19, p20
2- Ibid, P19,20 
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12: مزدوج-   كنظام التصور

 إن النظام المزدوج الذي يحيط بالتصور، والذي يكون مسؤول عن توجيه كل من النواة

 المركزية، والعناصر المحيطية للتصور، كما أنه مسؤول عن تسييرها ولذلك سنقوم

بعرض مبسط لهذين النظامين فيما يلي: 

: المركزي/   النظام   إن هذا النظام يحدد اجتماعيا، فهو يشكل بعيدا وخارج كلأ

 تباعد داخل الجماعة، والساس العام الذي يعرف بواسطته هو مدى تجانس جماعة

 ما، ولهذا السبب يعتبر هذا النظام كعنصر مثبت للمعنى وكذلك للتناسق، إن أصله

يتموضع في سياق أكثر إجمالية بمعنى أنه تاريخي، اجتماعي وكذلك إيديولوجي.

: المحيطي/  النظام   هذا النظام يحدد فرديا وبعمق منسق " إنه يسمح بتغييراتب

 شخصية إزاء النواة المركزية المشتركة والعامة للتصورات، وخاصة منها التصورات

)1(.1994 سنة -Abric–الجتماعية، الفردية " وهذا حسب 

 إن النظام المحيطي هو نظام أقل بقاء بالمقارنة مع النظام المركزي، إذ أنه يسمح

 بدمج المعلومات و التطبيقات و التجارب المميزة بقبول البعض منها، الغير متجانس

 من حيث المضمون، وكذلك السلوكات، إذ هي تشكل بهذا الفعل العنصر القائد في

معلمة سير التحويل.

 " فإذا كان تواجد هذا النظام المزدوج الذي يسمح بفهم واحد من الخصائص المهمة

 للتصورات، والذي يظهر بشكل متناقض، إنها في والوقت نفسه مستقرة ومتحركة،

 صلبة ومرنة، لنها تحدد بعمق بواسطة نواة مركزية موطدة في النظام الخاص

1 - Ibid, p21.
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 بالقيم، المقسمة بواسطة أعضاء الجماعة. فهي متحركة ومرنة لنها تغذي الخبرات

 الفردية، فهي تدمج المعطيات المعاشة، وكذلك الوضعية النوعية، وكذلك التطور

 الخاص بالعلقات و الممارسات الجتماعية، والتي من خللها يندمج الفراد أو تندمج

.)1(الجماعات "

13  : السلوك-    وأنماط   التصور

 التصور هو عملية إعادة بناء واقع من قبل الفرد، فهو نشاط نفسي يتكون من خلل

 مدركات الفرد عند بناء مجموعة من المعلومات تسمح له بالتكيف مع محيطه، وهذا

 ما يجعل التصورات تعتبر بمثابة موجه أو دليل للسلوكات أو الممارسات، فعملية

 التعرف على الواقع مسبقا، تعد الموجه لسلوكات الفراد وعليه " فإن للتصور مكانة

 مهمة في صياغة سلوكاتنا اليومية، لن هذه الخيرة ل تكون نتيجة لقدراتنا وظروفنا

فقط، لكن بصفة أكثر تكون بمثابة نتيجة لتصوراتنا.

 وهذا ما يوضح لنا أن التصورات تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الفراد كونها شكل

 من أشكال المعرفة الهادفة للفهم و للتحكم في البيئة، فالفرد يتصرف بناءا على

 المعارف التي يتلقاها عن طريق حواسه والتي تشكل تصوره للواقع، وما يساعده

على انتهاج سلوك معين إزاء المواقف و المواضيع ...الخ.

 إذن فمعرفة تصورات الفرد تمكننا من معرفة السلوك الذي يصدر عنه في مواقف

 معينة، فالتصورات اليجابية نحو موضوع ما تحدد نوع السلوك الذي ينتهجه الفرد إزاء

 ذلك الموضوع، مثل إذا كان الفرد يحمل تصورات ايجابية عن العمل كوسيلة لتحقيق

1 - Ibid, p21.
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 الذات، ووسيلة لكسب المهارات والكفاءات، ووسيلة لنتاج أشياء نافعة للمجتمع، فإن

. )1(هذا التوجه اليجابي سيكون له أثر عليه 

14   : التصور-    ير وتغي   تعديل

 إن التصورات كمجموعة من المعارف و النشاطات النفسية تتكون من معتقدات الفرد،

 أفكاره ومعلوماته تجاه موضوع ما، وتمثل كذلك المعلومات التي يتحصل عليها الفرد،

 عنصرا أساسيا في تصوره بمختلف المواضيع التي يتعرض لها في حياته اليومية، فإذا

 أردنا تغيير تصور الفرد إزاء موضوع معين، فإن ذلك يتطلب تغيير المكون المعرفي أي

 المعلومات لديه، فالفرد أثناء تصوره لموقف، موضوع أو مثير معين فإنه يقوم بعملية

 اختيار عدد من المعلومات المتعلقة بموضوع التصور، ثم تحدث الستجابة النفعالية،

 أو يصدر موقفا نحوه، بمعنى التجاه السلبي أو اليجابي نحو الموضوع، وبالتالي

 يتمكن من فهم واقعه، وعليه يكون التصور بمثابة الموجه أو الدليل لسلوكاته

 وممارساته، وكمثال على ذلك لتوضيح الفكرة أكثر نأخذ :" تغيير تصورات الغرب

 للسلم، هنا يقتضي منا تغيير المكون المعرفي، أو المعلومات التي تحصلوا عليها عن

 السلم خاصة من وسائل العلم التي شوهت صورته، وجعلته يرتبط بالرهاب و

 التعصب، وبتغير المكون المعرفي يتسنى لنا بعد ذلك تغيير التصور بصورة نهائية،

 وإلغاء التوجه السلبي الناتج عن هده المعلومات،ليغير الفرد تصوراته يفترض  أن

.46- المرجع السابق، ص 1
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 يحل محل التصورات الولى تصوراتنا أخرى عن الموقف أو الموضوع، ذلك أن عملية

 البناء التي يقوم بها الفرد أثناء عملية التصور مستمرة، فهو خلل حياته اليومية، و

 المراحل العمرية المتعددة، تنشأ لديه تصوراتا لشياء ومواضيع متعددة، قصد فهم

 بيئته و التحكم فيها لذلك فإن إزالة أو تغيير تصور ما يتطلب بالمقابل إعداد وبناء تصور

 جديد لنفس الموضوع ومن الصعب إعادة تغيير تصورات الفراد ذلك أنه يتطلب مدة

.)1(زمنية معتبرة

:  دور  - 15 التعليمية    ية العمل في   التصورات

 إن التصورات أو المعارف السابقة أو القبلية تشكل قاعدة هامة في السيرورة

 التعليمية، على اعتبار أن المعلم وأن كل فرد يحمل نسقا من التصورات الصريحة و

الضمنية التي تسمح له بمواجهة ومعالجة الوضعية (المشكل).

 وأنه في المقابل يحدث خلل العملية التعليمية تعديلت وتغيرات في محتوى

 التصورات للمواضيع المتعلمة لتتكون تصورات أخرى جديدة، معتمدة على تفاعل

المعلومات العلمية الجديدة مع التصورات السابقة.

  " غالبا ما أندهش من سلوك الذين يتصورون أن الفكر-Bachelardوفي ذلك يقول –

)2(البشري يبدأ تعلمه عندما نبدأ درسا "

 فالمتعلم يبدأ من تصورات سابقة، ضمنية أو صريحة، إلى تصورات جديدة أخرى ذات

 قوة تفسيرية، أكبر مما يمنح التصورات خاصية مهمة وحيوية وهي خاصية الدينامية،

.44- عمر بلهوا ش، مرجع سابق، ص 1
 - ادريسي عبد الرحمن علمي، قيمة ووظيفة التمثلت في النشطة الديداكتيكية، مجلة علوم التربية، 2

.33، ص2002، الدار البيضاء، 23، العدد 3مطبعة النجاح، المجلد
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مما جعلها تتحول إلى إستراتيجية من استراتيجيات الممارسة البيداغوجية.

 ويعود الهتمام بالتصورات إلى بداية السبعينات، لما لحظ القائمون على ميدان

 التكوين المستمر، من أن فئة الكبار يحملون معلومات أولية تشكل نظاما تفسيريا

 عاليا، وهو ما يدفعهم إلى مقاومة المعارف الجديدة أو إساءة فهم الخطاب الجديد

 مما يؤدي إلى تحويله، ومنذ ذلك الحين برز الهتمام بالتصورات كنموذج ذهني وثقافي

 أي فردي، اجتماعي، والذي هو حصيلة لتاريخ اجتماعي وثقافي بالتفاعل مع المعارف

  ديداكتيكي"، وهو ما يفرض نفسه في كل-"Paradigmeالجديدة أو بعبارة أخرى- 

 وضعية تعليمية، لذا وجب العمل بالدراسة و البحث حول التصورات، و التجاه إلى

 معرفتها عن طريق فتح المجال للفصاح و التعبير عنها، وبالتالي فالحديث هنا عن

 التصورات ودورها ووظيفتها وكذا تحولها أثناء عملية التعلم عموما و الممارسة

 البيداغوجية خاصة، وكيفية تفاعل مكوناتها المعرفية مع محتوى المعارف العلمية

 الجديدة خلل سيرورة التعلم يشملها بنوعيها الذهني و الجتماعي، إذ أنه ل يمكن

.)1(فصل المكون الجتماعي، الثقافي عن باقي مكونات التصورات

من الباحثين الذين اهتموا بدور التصورات وتوظيفها في النشاط البيداغوجي نجد:

)2(
Tiberghien- Giordan- Devicchi- Viennot- Astolfi- Barlett- Bachelard           

 وقد ظهرت الهتمامات في الدراسات الولى بالتصورات في مجالت البيولوجيا

الفيزياء، الرياضيات و العلوم الجتماعية.

 34-  المرجع سابق، ص 1
28-  فتيحة هكار- مرجع سابق، ص 2
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  من أوائل من ركزا على تأثير المعارف السابقة في تعلم1932 عام Barlettوكان 

 واكتساب المعارف الجديدة، إذ بين أن المعلومات الحديثة تندمج بشكل فعال في

.)1(البنيات الذهنية الموجودة قبليا عند المتعلمين

 وتم النتهاء إلى أن التصورات مؤشرا هاما من مؤشرات العمل الديداكتيكي للمعلم،

 الذي لن يتمكن من التدخل بشكل ايجابي وفعال إل بانتباهه لتصورات المتعلمين،

 متلق يتلقى المعلومات بطريقتهولدورها في السيرورات التعليمية –التعلمية لن كل 

الخاصة، وحسب استجابتها لحاجاته، ومدى مطابقتها لهتماماته.

 إل أن الطابع الشكالي الذي يميز مسألة التصورات، قد أفرز اختلفا في وجهات

 النظر، فيما يخص ماهية الدور الذي تلعبه التصورات في العملية التعليمية وذلك من

خلل طرح عدة تساؤلت:

 - هل تبنى المعارف العلمية بالتفاعل مع التصورات السابقة لبناء تصورات جديدة،

فتصبح بذلك التصورات أداة معرفية وبيداغوجية ؟

 - هل تبنى المعرفة العلمية بإلغاء وتعديل التصورات السابقة، لنها تمثل عائقا معرفيا

وبيداغوجيا؟

ونتيجة لهذا التساؤل ظهر اتجاهين:

اتجاه يؤكد على أن التصورات أداة معرفية وبيداغوجية.•

اتجاه يرى أن التصورات عائق معرفي وبيداغوجي.•

وفيما يلي توضيح لذلك:

.31- المرجع السابق، ص 1
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:     : وبيداغوجية-   معرفية أداة التصورات الول التجاه أ

 ينطلق التجاه الول من الفرضية البيداغوجية التي تعتبر التعلم كحصيلة لعملية دمج

 بين التصورات الجديدة والتصورات الموجودة سابقا، وليس كسيرورة تستبدل فيها

 التصورات القديمة بالتصورات الحديثة، إذ يلح هذا التجاه على ضرورة انطلق التعلم

 من تصورات التلميذ، ومنه ضرورة تغيير دور المدرس من مرسل أو ناقل للمعارف

 إلى منشط لمجموعة الصف التي تتألف منه ومن التلميذ، هذا بهدف تمكن المعلم

من تحديد موقعه بالنسبة للطر المرجعية للمتعلمين.

 ويرفض أصحاب هذا التجاه ثنائية أو مقابلة: معرفة علمية- معرفة عامة، وذلك

انطلقا من منطلقين أساسيين:

*: الول     ينطلق من الفرضية القائلة بوجود فرق بين التصورات والمعرفةالمنطق

 العلمية، بمعنى فقر التصورات معرفيا، فرضية خاطئة وخصوصا في مجال العلوم

 النسانية والجتماعية، أو بمعنى آخر أن التصورات السابقة هي أساس لبناء المعرفة

 العلمية، إذ أن السؤال و الخطأ اللذان تتسبب فيهما التصورات السابقة شاهدان على

 ، والبحث كما جاء في دراسات الكثير من الباحثين)1(حضور الذات ويمثلن أداة للكشف

 أهمية الخطأ في العملية الديداكتيكية، فالتصورات تمثل بالتالي عنصرا من عناصر ما

 "بالتشخيص الديداكتيكي".Zaratchoukأسماه 

: لثاني*  ا   اعتماد العملية التعليمية على ما يعرف ببيداغوجية الخطأ، وذلكالمنطق

 باعتبار التصورات السابقة أو القبلية كوسيلة معرفية، مما يقتضي من المعلم خلق

1 - Sellaberry,op,cit , p15.
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 وضعية النطلق تكون محفزة وذات دافعية حسب الطر المرجعية للمتعلمين،

 ويتحقق ذلك عن طريق جعل التلميذ يعبرون عن آرائهم –عن تصوراتهم السابقة-

 بكل حرية ويشكلون بينهم علقات يقابلون خللها تصورات حول الموضوع المتعلم

بعضها ببعض وبذلك فهم يقومون بأنفسهم:

-Co، أو بتقويمها تبادليا Auto- Evaluation- إما بتعديل تصوراتهم، إما بتقويمها ذاتيا 

Evaluation
)1(.

 - فتبنى بيداغوجية الخطأ، يعني باختصار عدم وجود قطعية ابستمولوجية بين

المعارف القبلية و المعارف الجديدة.

 إل أنه من الضروري ملحظة أنه رغم خاصية الدينامية و اليجابية التي تتصف بها

 بيداغوجية الخطأ إل أنه يمكن أن تجعل التلميذ يتمسك بتصوراته عندما يرى التطابق

بين تصوراته و تصورات زملئه في مفهوم معين، ويقاوم المعارف الجديدة.

:    : بيداغوجي-   كعائق التصورات لثاني ا التجاه ب

 يعتبر أصحاب هذا التجاه أن التفاعل بين المعارف القبلية و المعارف الجديدة ليس

 هو السائد دائما، بسبب حدوث عملية المقاومة غالبا تجاه الخطابات، والتي تتسبب

 فيها المعارف أو التصورات القديمة، ويظهر هذا حينما يتمسك المتعلم بتصوراته

وتمثلته الخاصة والتي تصبح حينئذ عائقا ابستيمولوجيا وبيداغوجيا.

36- ادريسي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 1
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 مما يستدعي معالجة هذا الوضع لتمام العملية التعليمية، ويتم ذلك إما عن طريق

تعديل هذه التصورات وتقويمها أو بتجاوزها وإلغائها.

  أول من اعتبر التصورات عائقا ابستيمولوجيا وبيداغوجيا ويظهر هذا-Bachelard–يعد 

 الموقف في افتراضه أن التعلم العلمي الحقيقي ل يمكن أن يحدث إل عن طريق

 القطيعة الستيمولوجية مع المعارف القبلية التي تبقى معارف ذاتية، حيث يوضح ذلك

في قوله: " ماهية التفكير تتمثل في فهمنا أننا لم نفهم ".

  أن " التصورات تشكل نظاما تفسيريا، له مقاومة شديدة لكل-poper–وكذلك اعتبرها 

ما يتعارض معها، في حين تقبل ما يعززها ".

 حيث يعتبر أصحاب هذا التجاه أن التصورات تعد أطرا ذهنية، يظل المتعلم سجينا لها،

 إذ أنه ل يرى تفسيرا للواقع إل من خللها، وأنها تمنحه القدرة على التحكم و التصرف

 الملئم حسب توقعات المحيطين به، مما يعطيه إحساسا بالنتماء وكل هذا من

 وظيفة التصورات، وفي حالة عدم تعديلها أو إزالتها، قد تقاوم المعارف الجديدة

.)1(باعتبارها مهددة لكل ذلك

: لتوفيقي-   ا التجاه ج

 يدمج أصحاب هذا التجاه بين الرأيين السابقين إذ تعتبر التصورات عامل إدماج

 ومقاومة للمعارف الجديدة في آن واحد، وذلك اعتمادا على فرضية الصراع

 المعرفي ، بواسطة هذا الصراع يجد المرء نفسه مدفوعا نحو إعادة توزيع المعارف

المكتسبة قبليا كأداة معرفية، قصد إدماج المعارف فيها.

.37 ص- المرجع السابق، 1
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 غير هذا لن يتحقق إل بقبول المتعلم بمبدأ التشكيك في معلوماته السابقة، القائمة

 على تصورات خاطئة، وهذا بمحض إرادته ودون إكراه خارجي، عن طريق العلن

 - أنه يتولى اهتمامهGiordanالصريح أو الضمني بعدم الفهم، وفي هذا السياق يعلن- 

 بالتلميذ كلما صرح مقوله: " إنني لم أفهم "، ويعتبر هذا التصريح علمة على تخليه عن

 لغة التأكد لتصوراته الخاصة، وانتقاله إلى ممارسة الشك فيها، الشيء الذي يدل على

 قبول تغييرها، وحينئذ يجب إعطاء أهمية قصوى للتعديلت التي يدخلها المتعلم على

 تصوراته السابقة، وهذا ما يشكل حجة على ترسخها وتغيرها في الن نفسه، وبذلك

 توظف التصورات عبر عملية الصراع المعرفي من أجل إنتاج تصورات أكثر عملية،

 بشرط أن تمنح للمتعلم حرية التعبير عن تصوراته السابقة، ليتمكن من مقابلتها

.)1(بالمعارف الجديدة

التصور-  15 : قياس

 تطرح عملية جمع البيانات وتحليلها مشكلة منهجية، ففي الحقيقة إن قوة ووجاهة

 وصحة البيانات المجمعة ليس لهم معنى إل بالمقارنة وفي حدود التقنية المستعملة،

 هذه الخيرة التي تستخدم في عمل بعض الثوابت، وذلك باحترام الترتيب المبريقي

 كـ ( طبيعة الموضوع المدروس، نوع السكان، التضايق من الوضعيات ... الخ)

 بالضافة إلى اعتبارات مرجعية و نظرية يرجع إليها الباحث، تعمل هي أيضا على

 تحديد التحليل الخاص بعمل ما، ومنه يستخلص أن دراسة التصور تقتضي مساعدة

منهجية قادرة على كشف العناصر المكونة للتصور، وحصر دينامية عمله وعلقته.

1 - Giordan André, "Apprendre comprendre s'approprier l'environnement " cahiers 
pédagogiques n° 312 ,grap., paris,mars 1993, p35.36.
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 وعليه سنحاول عرض عدة مناهج خاصة بجمع البيانات عن محتوى التصور من خلل

 ، حيث أنه يرى وجود نموذجين من أكبر المناهج1994 وذلك عام  Abricما صرح به –

 التي نستطيع استعمالهما في هذه الحالة، أو لها المؤهلت الستفهامية والتي تقوم

 على تجميع تعابير و أفكار الفراد حول موضوع التصور المدروس، وهده التعابير

 تكون كلمية (شفهية) أو صامتة(مصورة)،أما عن المؤهلت الثانية فهي تدعى

 بالترابطية ،وهي كذلك تقوم على تجميع التعبير، ولكن في هذه المرة باستبعاد

 الكلم لن الباحث أراد أن يرجعها أكثر عفوية وتلقائية، بمعنى أقل مراقبة، إذا

بواسطة فرضية موثوق بها، وفيما يلي نموذجين من تلك المناهج:

: الستفهامية/   المناهج   وهي تتكون من العديد من التقنيات الستفهامية التيأ

تستخدم للكشف عن التصور ومن بين التقنيات الكثر استخداما نذكر:

بلة- 1 :المقا

  تعتبر من أكثر التقنيات استخداما لكل بحث حول التصور، حيث أن المقابلة توجه

 النتاج الخاص بحوار ما، والذي يبقى نشاطا معقدا، وذا مميزات وخصائص صعب

 التحكم فيها، وبذلك تجعل التحليل صعبا فعلى سبيل المثال: التعبير الستراطي داخل

 مقابلة ما، هو شعوري، أو ل يخضع لوساطة  الميكانيزمات النفسية، الكثر تعقيدا مثل:

التبرير، والذي عادة يستعمل لغرض تسهيل صدق وصحة النتائج.
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 إذا فهناك العديد من الصعوبات والعراقيل، وكذا الحدود والتي تساهم في عرقلة

 استخدام البيانات المجمعة من المقابلة، لدا وجب اشتراك تقنيات أخرى معها لتعميق

.)1(و التأكد من البيانات المجمعة.

2  :   الستمارة-

  تعتبر من أكثر الوسائل استخداما في دراسة التصورات، إذ أن استعمالها يفوق

 استعمال المقابلة،إن انتشار ونجاح هذه التقنية يعود إلى دورها الهام في ترجمة

 البعد الكمي في المظهر الجتماعي للتصور ومعاييره،بمعنى أن البعد الكمي يساعد

 على اختصار المجال ألمعلوماتي، خاصة عندما يقدم الفراد المستجوبين أجوبة ناتجة

 عن الستجواب الدقيق الذي تعرضوا له، فهذا الستجواب يعاد صياغته بطريقة كمية،

 تساعد على زيادة درجة صدقه وصحته وبذلك يجب علينا التفكير في طريقة تساعدنا

على الرفع من قيمة نشاط الفرد المستجوب في الستمارة.

: الرتباطية-   المناهج   وهي تتكون من العديد من التقنيات التي تستخدم طبعاب

 للكشف عن تصورات الفراد حول موضوع ما، ولذلك سوف نحاول هنا عرض

نموذجين من هذه التقنيات:

1  : الحر/   لتداعي   ا

  يعتمد على النتاج الكلمي، إن هذه التقنية تتكون انطلقا من كلمة مستقرأ (منبهة) أو

 على سلسلة من الكلمات التي تقرأ على مسامع الفرد ونطلب منه أن يقوم بإنتاج كل

  أن: "هذه1988 -سنة Derosaالكلمات أو العبارات التي تأتي في دهنه،حيث يقول  -

1 - Maache, chorfi et kouira, Op,cit, p27.
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 التقنية تسمح بإنقاص الصعوبات الملزمة و المرتبطة بالتعابير الخاصة بالفرد،

فالتداعيات الحرة تسمح بالقتراب من النوايا الستبطانية للتصورات".

2: الرتباطية/   .البطاقة

  -باستعمال البطاقة الرتباطية، والتي هي عبارة عن منهج مستوحى منAbricقام- 

  -أما عن طريقة القيام بهذه البطاقة الرتباطية،H.Jaouiالبطاقة العقلية الخاصة بـ -

 ففي البداية وانطلقا من الكلمة المستقرأة (المنبهة) فإن هناك إنتاج للتداعيات الحرة

 في المرة الولى، وبعد عملية الجمع الولية (للزواج) نطلب من الفرد في المرة

  بسلسلة ثانية من التداعيات، ولكن في هذه المرة بواسطة الزواج (إدراك من)1(الثانية

 جهة الكلمة المستقرأة) منذ البداية، وعلى سبيل المثال فإنه انطلقا من الكلمة المنبهة

 مثل: " فشل مدرسي" فإن الفرد يعطي على شكل تداعيات و استجابات مثل: "

 الطرد، الضعف ... الخ " فإنه يتطلب إذا إشراك وجمع من جديد للتداعيات(استجابات)،

 بالتعاقب على كل من الزواج التالية: " فشل مدرسي – طرد، " فشل مدرسي، ضعف

."

 إن السلسل الرتباطية الناتجة هي مستخدمة بغرض الحصول والتماس تداعيات

.)2(جديدة، تساهم في الكشف عن محتوى تصور الفراد

            

1 - Ibid, p27, 28.
2 - Ibid. p28
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خلصة:

 إن لدراسة التصورات بالغ الهمية في تحديد وتفسير العديد من السلوكات النسانية،

 ضمن الكثير من المواقف التي تعترض الفرد في حياته من وقت لخر، ذلك لن ردود

 فعله تكون في كثير من الحيان صادرة عن مجمل المفاهيم والمعاني المتراكمة لديه

 نتيجة احتكاكه بالمحيط الذي يعيش فيه، إذن فمعرفة تصورات الفرد تمكننا من

 معرفة السلوك الذي يصدر عنه في مواقف معينة، فالتصورات اليجابية نحو موضوع

 ما تحدد نوع السلوك الذي ينتهجه إزاء ذلك الموضوع، ويحدث العكس فيما إذا كانت

التصورات سلبية.

لثالث  ا الفصل
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يار الخت  

المهني
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تمهيد:

 يتميز كل فرد بتكوين فريد من السمات والخصائص التي تشمل القيم، الميول،

 الرغبات، الخبرات والقدرات بمختلف أنواعها، حيث بإمكانها أن تسمح بتقديم تنبؤات

 تخص طبيعة المهنة التي يمكن أن يختارها وتتناسب معه، لهذا يمثل الختيار المهني

 مطلبا هاما من مطالب النمو الساسية خاصة في فترة المراهقة، إذ أن في هذه

 المرحلة الهامة من حياة الفرد يبدأ الميل لختيار تخصص معين للتكون فيه، وبالتالي

 يقود إلى مهنة معينة تتناسب مع توقعاته وتصوراته ، وعليه تجدر الشارة إلى أهمية

 هذه الخطوة المصيرية في حياة الفرد، لذا وجب الهتمام به ومراعاته وتوجيهه حتى

يتمكن من التنسيق بين خصائصه الشخصية ومتطلبات المهنة المستقبلية.
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1: المهنـة-   مفهوم

 - هي مجموعة من العمال المتماثلة والمترابطة، التيoccupation         - " المهنة 

 تهدف إلى هدف عام و موحد، فكاتب اللة الكاتبة، وكاتب الحسابات والسكرتارية،

)1(وغيرها، تمثل مهنة العمال الكتابية. "

         - " المهنة معناها نوع من العمل الذي يؤديه الفرد، أي مجموعة الواجبات التي

 - وطبقا لهذا يكون الطبيب صاحبoccupationيؤديها ، وهي تناظر الكلمة النجليزية –

 مهنة، والمهندس صاحب مهنة، والقاضي صاحب مهنة، وكاتب الحسابات صاحب مهنة،

)2(والكناس صاحب مهنة "

         - " يقصد بالمهنة مجموعة العمال المتشابهة إلى حد ما في الواجبات، وعلى

 هذا فعمل " كاتب آلة كاتبة بالعربي " و " كاتب آلة بالفرنجي " تضمهما مهنة " الكتابة

 على اللة الكاتبة "، و بالمثل على " مدرس لغة عربية بالمدرسة البتدائية " و " عمل

 مدرس لغة عربية بالمدرسة العدادية و " عمل مدرسة لغة عربية بالمدرسة الثانوية "

 تضمها  " مهنة تدريس اللغة العربية "، كما أن هذه العمال السابقة بالضافة إلى "

 - د. عبد الفتاح دويدار، أصول علم النفس المهني وتطبيقاته، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1

.124، ص1995بيروت، 
.147- المرجع السابق، ص 2
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 عمل مدرس لغة انجليزية بالمدرسة العدادية " و " عمل مدرس لغة انجليزية

 بالمدرسة الثانوية العامة " و " عمل مدرس لغة فرنسية بالمدرسة العدادية " و "

عمل مدرس لغة عربية بالمدرسة الثانوية " تضمها جميعا " مهنة تدريس اللغات " .

 كما أن العمال التي تضمها ( مهنة تدريس اللغات) على نحو ما سبق أن ذكرنا،

 بالضافة إلى " عمل مدرس رياضة بالمدرسة الثانوية "، و " عمل مدرس مواد

 اجتماعية بالمدرسة الثانوية "و " عمل مدرس علوم بالمدرسة الثانوية " ... تضمها

 )1(جميعا " مهنة التدريس "، وهكذا . "

         - " المهنة هي حرفة تشمل مجموعة من المعارف العقلية، ومجموعة

ممارسات وخبرات وتطبيقات تهيكل المهنة وتضم:

* توافر النشطة و الخدمات المفيدة.

* توافر قدر من المهارات والخبرات الفنية المتخصصة.

* توافر النتاج الفكري المتخصص.

* وجود قواعد أخلقية وسلوكية، تحكم وتنظم العمل بين الفراد المهنيين وزملئهم.

* وجود تجمع للعاملين بالمهنة يتحدث باسمها ويدافع عنها.

)2(* تكون واضحة المعالم ومميزة عن غيرها من المهن ."

2: ها-      من القريبة المفاهيم وبعض المهنة

 ،5- د. فرج عبد القادر طه، علم النفس الصناعي والتنظيمي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،ط 1

.80، ص1986بيروت، 
 - محمود أبو بكر الهوش، التقنية الحديثة في المعلومات والمكتبات: نحو إستراتيجية عربية لمستقبل 2

.13، ص2002مجتمع المعلومات، دار الشروق للنشر و التوزيع، القاهرة، 

109



 مما سبق اتضح لنا أن المهنة عبارة عن مجموعة من العمال المتشابهة، والتي تتطلب

 مهارات معينة يؤديها الفرد في شكل ممارسات ومهام وأنشطة تصبو إلى هدف

 محدد، فالمهنة تبين نوع العمل الممارس، غير أنه كثيرا ما يقع خلط بينها وبين بعض

 المفاهيم، فنجد من يقول مثل: " أنا أشغل وظيفة التدريس أو مهنة التدريس أو عمل

 التدريس وغيرها، وكلها مصطلحات تبدو لها نفس المعنى والمدلول، غير أنها تختلف

مضامينها من واحدة لخرى، وهذا ما سنورده فيما يأتي:

: النشاط-    هو كل عملية عقلية أو سلوكية أو بيولوجية، متوقفة على طاقة  :  Activité  أ

.)1(النسان العامل، وتمتاز بالتلقائية في عملية تنسيق المهام

 : الواجب-    وهو موقف يبذل فيه جهد ما، سواء كان هذا الجهد ذهنيا أو  :  Task  ب

.)2(بدنيا، مثل: عملية حسابية أو صعود سللم، حيث يعتبر كل منهما واجبا

الوظيفة-     هي مجموعة من العمليات و الواجبات، التي يكلف بأدائها  :  position  ج

 فرد واحد، فقد تكون بالمؤسسة مثل: أربعة وظائف لكاتب على اللة الكاتبة، ويشغل

 كل وظيفة منها كاتب معين، وعلى هذا الساس، فإن أي مؤسسة تتضمن عددا من

.)3(الوظائف يعادل عدد الشخاص العاملين بها، مع افتراض شغل جميع الوظائف

العمل-     هو مجموعة من الوظائف المتماثلة، ففي المثال السابق يتكون  :  Job  د

 العمل على اللة الكاتبة في المؤسسة من الوظائف الربعة الخاصة بالكتابة على اللة

 الكاتبة، وقد يعين في عمل معين في أي مؤسسة فرد واحد أو عدة أفراد على حسب

 - د. لعريظ بشير، محاضرة في مقياس تحليل العمل، قسم علم النفس، جامعة باجي مختار، 1

.2007، 2006عنابة- 
.79- د. فرج عبد القادر طه، مرجع سابق، ص 2
.124- د. عبد الفتاح دويدار، مرجع سابق، ص 3
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 عدد الوظائف الموجودة في هذا العمل، ففي أي مؤسسة قد يشغل العمل موظف

 واحد أو عدة موظفين يعملون في نفس العمل، أي أن العمل أعم و أشمل من

.)1(الوظيفة 

 ومما سبق يمكننا القول أن المهنة أشمل وأعم من العمل، والعمل أعم من الوظيفة،

 و الوظيفة أعم من الواجب والنشاط وهذين الخيرين وحدة أو جزءا مهما في كل

المصطلحات السابقة.

 فالنشاط هو عبارة عن مجموعة من العمليات، بغض النظر عن نوعية هذه العمليات،

 إل أنها تمتاز بالتلقائية أثناء أدائها، إل أن الواجب اقترن بالموقف الذي يبذل فيه الجهد،

 بمعنى أن العامل على سبيل المثال إذا قام ببذل جهد ذهني في عملية حسابية موكلة

 إليه، هذا يعني أنه واجب في إطار العمل الذي يعمل فيه، في حين النشاط، يقوم به

 الفرد من تلقاء نفسه، أما الوظيفة فهي مجموعة من العمليات و الواجبات، أي أنها

 أعم من النشاط و الواجب لنهما جزء منها، وتتصف الوظيفة بأنها يقوم بها فرد واحد،

  وظيفة، بمعنى أن50 موظف، أي أنها تحتوي على 50أي إذا قلنا مدرسة تحتوي على 

 كل عامل موجود في تلك المدرسة هو مكلف بمجموعة من العمليات و الواجبات

 سواء تشابهت أو اختلفت مع واجبات موظف آخر معه، أي أن الحارس موظف لديه

 واجباته و العمليات التي يقوم بها، و المدرس موظف لديه واجباته، و المدير موظف، و

 الطباخ في مطبخ المدرسة موظف، و المنظف موظف وهكذا. أي ما دام أي شخص

 ينتمي إلى مؤسسة معينة يقوم فيها بمجموعة من الواجبات و المهام نقول عنه أنه

1
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 موظف ويشغل وظيفة، في حين العمل هو مجموعة من الوظائف المتماثلة قد يقوم

  موظفا، في50به فرد واحد أو عدة أفراد، وإذ عدنا للمثال السابق وقلنا في المدرسة 

 4هذه الحالة إذا وجدت مجموعة من الوظائف المتماثلة نقول عنها عمل مثل: 

 معلمين في نفس المدرسة يدرسون لغة عربية سنة أولى ابتدائي أي أنهم يقومون

 بمجموعة من العمليات و الواجبات المتماثلة، بمعنى أن وظيفة كل واحد منهم

 متشابهة ومتماثلة مع وظيفة الخر، هنا نقول عليه عمل، سواء قام به عدة أفراد أو

فردا واحد.

 أما المهنة فهي مجموعة من العمال المتماثلة و المترابطة و التي تهدف إلى نفس

 الهدف، أي أنها العم و الشمل وكل من الوظيفة والعمل والواجب و النشاط هي

 أجزاء منها ومحتواة فيها. فإذا حللنا وظيفة المدرس فهو يحضر الدروس، يلقيها، يفهم

 التلميذ، يحل المسائل، يحضر الندوات، الجتماعات، الملتقيات، يحضر المتحانات،

 يحرسها، يصححها، يقوم بنشاطات تربوية، إجراءات إدارية، يقوم كذلك بالتفكير،

 الربط، التركيب، حل المشاكل... كل هذه نقول عنها واجبات وعمليات وإذ جمعناها مع

 بعضها، نقول عنه يشغل وظيفة التدريس على اعتبار أن هذه الوظيفة تحتوي على

 مجموعة من الواجبات و العمليات، وإذا وجدنا من يقوم مثله بنفس الوظيفة في نفس

 المدرسة أو في مدارس أخرى، نقول عليه عمل لنه تماثل وتشابه في الوظائف مع

 عمل آخر، أي ما يقوم به معلم لغة فرنسية في الطور البتدائي في المدرسة أ، ب،

 وج نقول عليه عمل، في حين ما يقوم به معلما في الطور البتدائي، وما يقوم به
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 معلما آخر في الطور المتوسط، وآخر في الطور الثانوي، أي أنهم يقومون بأعمال

متماثلة ومترابطة تهدف إلى نفس الهدف، نسميها "بمهنة التعليم".

3: المهن-  تصنيف

 إن التصنيف المهني هو نظام لحصر العمال (الوظائف) وتحديد مسمياتها وتوحيدها

 وترتيبها في مجالت (مجموعات) مهنية، اعتمادا على خاصية التشابه في طبيعة

 العمل، بالضافة إلى توصيف (تعريف) كل عمل بشكل دقيق بين المهام و الواجبات

 التي يشملها، مع تحديد موقع كل عمل في السلم الفني للمهارات، الذي يحدد

.)1(مستويات العمل المهني

4: المهني-   التصنيف ئد فوا

للتصنيف المهني فوائد جمة أهمها:

يمكن من نقل العامل من عمل إلى آخر في نفس المستوى..1

ترقية العامل إلى عمل آخر أعلى من سابقة في مستواه..2

إتمام عمليات التنظيم و الدارة على أسس علمية..3

تحديد الجور اعتمادا على التشابه بين العمال..4

.)2(تعيين مستويات العمال على اختلفها.5

5: المهني-   التصنيف مكونات

تشمل مكونات التصنيف المهني على أربعة عناصر رئيسية هي: 

 -مازن عبد الكريم الخرابشة، عبد الرحمن محمد العامري، السلمة المهنية، دار صفاء للنشر و 1

.13، ص2000 عمان، الردن، 1التوزيع،ط
.121د. عبد الفتاح دويدار، مرجع سابق، ص-  2
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: العنوان/    ويشمل اسم العمل، وقد يكون للعمل أكثر من اسم متداول، ويأخذأ

 السم الكثر شيوعا، والذي يعكس محتوى العمل بصورة أفضل، وفي بعض أدلة

التصنيف المهني توضع السماء الخرى المرادفة للعمل.

: الوظيفي/   التوصيف   ويحتوي على المهام و الواجبات التي يتكون منها العمل،ب

 وقد يحتوي أيضا على بعض المهارات البارزة في بعض العمال، ويبين التوصيف

 تبعية العامل ودوره في التدريب، وقضايا السلمة والصحة المهنية، وأعمال الشراف و

 المتابعة، كما يبين أنواع التجهيزات و اللت التي يتعامل معها، وظروف العمل

 الخاصة، ويراعي أن يتم توصيف العمال بدقة وتقديم المعلومات الخاصة بها بأسلوب

 دقيق، سهل القراءة، ويحمل معنا واحدا ويتبع أسلوبا موحدا في التوصيف المهني،

. )1(يبدأ عادة بتعريف مختصر للعمل ثم سرد مفصل للمهام و الواجبات

: المستوى-   يحدد موقع العمل في السلم الفني للمهارات .ج

الرمزي-   الرقم   وهو يستعمل للدللة على العمل و التعريف به، من حيث ميدان:د

 العمل الذي ينتمي إليه، ومجموعته المهنية الرئيسية و الفرعية، واسمه المهني

 ) خانات تقرأ من7ومستواه حسب السلم الفني للمهارات، ويتكون الرقم عادة من (

.)2(اليسار إلى اليمين

6 : المهنية-   المستويات فئات

 تتضمن كل مهنة مجموعات كبيرة ن المهارات و الواجبات، تؤدي من قبل أشخاص

 متفاوتين في القدرة الدائية، ودرجة المسؤولية، مما يخلق تفاوتا واختلفا في

.16،15مازن عبد الكريم الخرابشة، عبد الرحمن محمد العامري، مرجع سابق، ص-  1
.16المرجع السابق، ص-  2
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 مستويات المهارة، ومن الناحية النظرية يوجد في الغالب عدد غير محدود من هذه

المستويات يطلق عليها اسم السلم الفني للمهارة.

 ولغراض عملية ولتسهيل تحديد مستويات العمال المهنية المختلفة، ضمن كل مهنة،

فقد اتفق بصورة عامة على اعتماد الفئات الخمسة الرئيسية التالية:

: الختصاصي.   فئة   وهو الذي يقوم بأعمال يتطلب انجازها قدرا عاليا منأ

 المهارات العلمية و الفنية و القيادية، مما يمكنه من تحليل وتخطيط النجاز وتقييمه،

 ومن متابعة الفراد و التعامل معهم، وحل المشاكل عند التنفيذ، ويحتاج الفرد ضمن

 هذه الفئة إلى تأهيل وإعداد على مستوى عال مثل: المهندسون، الطباء، المحامون

.)1(وغيرهم

: الفني.   فئة   وتشمل هذه الفئة العمال التي يتطلب انجازها مهارات فنية نظريةب

 وعملية وإدارية لدى شاغليها، لتمكينهم من تفهم طبيعة الداء وتحليله لتحديد خطوات

 ومراحل النجاز ومتابعته وتقييمه، بالضافة إلى القدرة على نقل أفكار الختصاصيين

إلى العاملين من الفئات الدنيا.

 ويحتاج الفرد ضمن هذه الفئة إلى إعداد مهني في مستوى المعاهد الفنية، التي يبلغ

  سنوات بعد المرحلة الثانوية، بنوعها الكاديمي و3مدة الدراسة فيها من سنتين إلى 

. )2(المهني مثل: ممرض، رسام معمار، فني لحام، فني بناء.

: المهني-    العامل فئة  تشمل العمال التي يتطلب إنجازها توفر مجموعة من ج

 المهارات، تغطي إطار المهنة بشكل متكامل لدى شاغليها، و تتضمن الجانب العملي و

.18،16- المرجع السابق، ص  1
.14، ص1989، 2- منظمة العمل العربية، التصنيف المهني العربي، مكتب العمل العربي، ط 2
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 المعلومات الفنية و النظرية ذات العلقة بالسس العملية التي تبنى عليها، بالضافة

 إلى القدرة على توزيع العمال على المرؤوسين و تدريبهم و رفع كفاءتهم، و يحتاج

 الفرد في هذه الفئة إلى إعداد مهني في مستوى إنهاء المرحلة الثانوية، مع خبرة

. )1( سنوات مثل: بائع عام، ميكانيكي مركبات خفيفة05عملية ل تقل مدتها على 

: الماهر-   العامل فئة   تتطلب توفر معرفة عملية متعلقة بجزء متكامل من المهنةد

 لدى شاغليها، بالضافة إلى معرفة نظرية للسس العملية و الفنية ذات العلقة

 بالمهنة، و تتطلب اكتساب هذه المهارات عادة إعدادا مهنيا متخصصا عند مستوى

 خرجي مراكز التدريب المهني، و تكون مدة التكوين سنتين حيث يغطي التدريب جانبي

 المهارات العملية و المعلومات النظرية و الفنية مثل: لحام كهرباء، ميكانيكي محركات

.)2(البنزين

: المهارات-    محدود العامل فئة   تشمل هذه الفئة العمال التي يتطلب إنجازهان

 توفر قدر محدود من المهارات العملية المتعلقة بجزء متكامل من العمل، بالضافة

 إلى بعض المعرفة النظرية للمعلومات الفنية ذات العلقة بهذا الجزء من العمل، و

 يمكن اكتساب هذه المهارات عادة من خلل التدريب القصير في موقع العمل، أو في

 أحد مراكز التدريب المتخصصة، و تكون مدة التدريب عادة أقل من سنة مثل : بائع

.)3(صحف، مشغل آلت، عمال تركيب الهواتف

7 : العربي-      المهني التصنيف حسب المهن نواع أ

.15،14-  المرجع السابق، ص 1
2

3
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: بية-  ا الكت المهن   و هم العمال الذين يدونون الحوال المدنية، و ينجزون العمالأ

 الكتابية المتعلقة بالشؤون القضائية، و يحددون و يكتبون النصوص و يطبعون و

 يحتفظون بالسجلت و الملفات الدارية، و يستقبلون العملء و يستوفون الديون، و

 يمسكون دفاتر المحاسبة و يعدون النقود، و يشرفون على خدمات السفر و النقل و

السياحة، و يصنف إلى : 

- المهن الكتابية الدارية.

- المهن الكتابية المالية و السياحية 

: لبيع-   ا مهن   و هم العمال الذين يمارسون مهن الخدمات التجارية كالبيع الشراء،ب

 التأمين، الشحن، التخليص، التخمين، و يمارسون بيع المواد و السلع الستهلكية

 والكمالية و الثقافية. ويبيعون التجهيزات العلمية، النشائية، الصناعية، الزراعية كالليات

 و الجهزة الطبية ،الحاسبات ، المعادن ،الخشاب الدهان ،لوازم التكييف ، التبريد

،قطع الغيار و الشتال و المخصبات...

وهم مصنفون في الجزاء التالية:

مهن الخدمات التجارية.-

مهن بيع المواد و السلع الستهلكية والكمالية والثقافية.-

مهن بيع التجهيزات العلمية والنشائية والصناعية والزراعية.-

: الخدمات-   مهن   وهم العمال الذين يقدمون الخدمات الشخصية والسكنيةج

 للفراد وخدمات الطعام والشرب،وتوفير وسائل الراحة في الفنادق والمطاعم وبيوت

 الضيافة ، المقاهي ،الندية و المسارح ...الغ، و الخدمات الوقائية للممتلكات و
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 الخدمات المتعلقة بالرعاية و النظافة وخدمات الشحن، التفريغ، التعبئة، التغليف

والخدمات البحرية التي تؤدي على ظهر السفينة وعلى الشواطئ وهم مصنفون إلى:

 - مهن الخدمات الشخصية والسكنية (مهن الحلقة، التجميل، خدمات الطعام

والشرب، التنظيف والكي ).

- مهن الخدمات الدينية و الدفاع المدني و الحراسة.

.)1(- مهن الخدمات البحرية و الشحن والتفريغ و التعبئة والتغليف

: الصيد-         و الطيور و الحيوانات وتربية الزراعة مهن د

 يقوم العمال فيها بزراعة المحاصيل الحقلية و الشجار المثمرة والعناية بها، ويقومون

 بتربية الحيوانات و الطيور لنتاج اللحم ومشتقاته: اللبن، البيض، اللحم، كما يقومون

بتربية وتكثير الحياء المائية وبصيد البحر و البر، ويصنف إلى :

مهن الزراعة وتربية الحيوانات و الطيور.-

 مهن تربية الحياء المائية والصيد (مربو السمك، مربو المحار و-

القشريات).

: ئية-        الغذا الصناعات و ائية والكيمي الصناعية يات العمل مهن ن

 يقوم العمال فيها بمختلف العمليات الصناعية والكيمائية و الصناعات الغذائية، وعمليات

التعدين وغيرها للحصول على منتجات أو سلع استهلكية وتصنف إلى :

مهن العمليات الصناعية.-

مهن التعدين و العمليات الكيميائية.-

.323- 285، ص263- منظمة العمل، المرجع السابق، ص 1
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مهن الصناعات الغذائية.-

: المساعدة-     الساسية الهندسية المهن و

 حيث يقوم العمال بتشكيل المنتجات المعدنية وتركيبها، وإصلح المعدات واللت

 الصناعية، الميكانيكية والكهربائية، وقيادة وخدمة وإصلح وسائل النقل، وتوليد ونقل

 وتوزيع الكهرباء، وصيانة الجهزة الكهربائية واللكترونية وتجميع اللت و الجهزة

الميكانيكية و الكهربائية واللكترونية وتصنف إلى: 

المهن الميكانيكية.-

المهن الكهربائية و اللكترونية.-

مهن النجارة والزخرفة.-

مهن النشاءات.-

مهن تجميع اللت و الجهزة.-

: ينة-          المب غير المهن و المن و المسلحة القوات مهن  وتصنف إلى :ي

- مهن القوات المسلحة.

.)1(- المهن غير المبينة بالتصنيف

على-   8 الحصول ل  مصادر المهنية   ا :  معلومات

 يستطيع من يهتم بدراسة الحرف والمهن المختلفة أن يعتمد على أكثر من مصدر واحد

 من المصادر التي تمده بالمعلومات التي يريد الحصول عليها عن الحرف و المهن

المختلفة ومن هذه المصادر :

.615، ص477، ص 345- منظمة العمل العربية، المرجع السابق، ص 1
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: والمهن-    الوظائف   التي تنتشر في الصحف و المجلت واسعة النتشار،إعلنات

 والتي تصدر عن المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، خاصة تلك التي تعلن في

التلفزيون و الذاعة.

: الشخصية-    مع مديري الهيئات و المؤسسات المهنية و التجارية وكذلكالمقابلت

 المقابلت مع المتخصصين، ويجب أن يهيئ الفرد السئلة التي يود الحصول على

إجابات عنها.

: يبات-   والكت   التي تنشرها بعض مراكز التدريب المهنية، كما تنشرهاالنشرات

 الهيئات و المؤسسات التجارية و المهنية الخرى، ومصالح القوى العاملة ووزارات

 العمل، والنقابات المهنية المختلفة، وبفضل الحتفاظ بهذه النشرات والكتيبات في

 مكتبة المدرسة لتكون في متناول الطلبة باستمرار وتسمى " مكتبة المعلومات المهنية

."

والخبرة-        التجربة وأهل ئيين الخصا من العامة  : عن العملالحاديث

وهناك هيئات مختلفة تتكفل بمثل هذه الحاديث ومنها المدارس والمراكز الجتماعية.

: الشخصية-   لزيارات   الخاصة للمكاتب و المصانع، وذلك بهدف تتبع أنواع النشاطا

و العمل في ميدان العمل نفسه.

: وبرامجه-     المهني لتوجيه ا   التي تنشر غالبا في الذاعة والتلفزيوننشاطات

وكذلك أفلم الفيديو، والصور المتحركة، واستخدامها في الغراض والتجارة التعليمية.

: والمحضرات-    والمؤتمرات لندوات   التي يقدمها المرشدون المهنيونا

 والعاملون والخبراء في المهن المختلفة، ويستعان فيها بالمعلقات والتسجيلت،
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 والفلم الخاصة بالرشاد المهني كالتي تعرض صورا حية للعمل في المهن المختلفة،

.)1(ويستفاد كذلك من كل مصادر العلم المهني

. المهنية-    المعارض عمل

: لتوعية-   عن طريق مجالس الباء والمعلمين في المدارس.ا

: والنشرات-     التي تصدرها النقابات المهنية، ومديريات التسجيل فيالحصاءات

 الجامعات، ومديريات العمل، ودوائر التوظيف، و المؤسسات المهنية بالحصاءات

العامة.

المهنة-     في المؤقت : أثناء الدراسة وفي العطل المدرسية أو الجامعية.العمل

:   التي يكتسبها الطلبة أثناء دراستهم لمبحث التربية المهنية، وخللالخبرة- 

مشاركاتهم في النشاطات المدرسية، و المعسكرات التطوعية.

: والراشدين-    الصدقاء   ممن تكون لديهم غالبا معلومات عن عالماستشارة

العمل.

 الذين درسوا تخصصا معينا ويمارسونه في حياتهم.الشخاص -

الدول-   .)2(و الملحقين الثقافيين  والبعثات الدوليةسفارات

9  : المهنية-   المعلومات ئد   فوا

- تشجيع الطلبة على ملحظة المهن و الوظائف المختلفة في البيئة التي حولهم.

- تشجيع الطلبة على مقابلة العمال في الميدان العملي، ثم مناقشة ذلك في الصف.

 - أحلم عبايدية، محددات الختيار المهني لدى الطلبة الجامعيين، مذكرة تخرج لنيل شهادة 1

.176، ص2007- 2006الماجستير، غير منشورة، جامعة باجي مختار –عنابة، 
 ، ص1998، 3- د. حامد عبد السلم زهران، التوجيه و الرشاد النفسي، عالم الكتب، القاهرة، ط 2

431.
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 - معرفة الطالب بمسارب التعليم المتاحة أمامه سواء في نهاية المرحلة اللزامية أو

الثانوية.

- توفير المعلومات اللزمة في مجال الدراسة والعمل.

 - مساعدة الفرد المتعلم على أن يأخذ بعين العتبار عند اتخاذه قرار اختيار مهنة ما،

 طبيعة العمل، القدرات اللزمة للمهنة وفرص اللتحاق بها بعد انتهاء التعليم أو

.)1(التدريب

التخصص     - 10 ار ي اخت :  المهني   الدراسي  مفهوم

 بما أن المتربص يختار تخصصا مهنيا للتكون فيه، فهو بذلك يختار المهنة

 المستقبلية التي يطمح أن يوصله إليها تخصصه المهني، لهذا فقد حاولنا تغطية هذه

 النقطة بالتطرق إلى مفهوم الختيار بوجه عام، ثم الختيار المهني بوجه خاص،لن

هذا الخير يحمل في طياته المعنى العام الذي تصبو إليه دراستنا: 

.177- أحلم عبايدية، مرجع سابق، ص 1
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 : يار-  الخت تعريف أ

   -الختيار على أنه :  Sillamay  يعرف " سيلمي "- *

 " القرار الذي من خلله نقبل إمكانية الفرد في نشاط معين، مع العلم أنه يتطلب

مشاركة جوانب شخصية الفرد " 

 " النخراط الحر المبني على الرضا نتيجة معرفة  على أنه:   Albo  *يعرفه " ألبو-  :"

 السباب، أي الخذ بعين العتبار إمكانيات الفرد، ومعطيات العمل، والمضمون

)1(القتصادي و الجتماعي"

"ومن هنا يتبين لنا أن  لبو"    زيادة على تعريفه للختيار على أنه القرار الذي يتخذهأ

الفرد بقبول فرصة من الفرص، فقد ربطه أيضا بشرطين هما :

- ضرورة توفير الحرية للفرد أثناء صياغة اختياره .1

 - رضا الفرد التام عن اختياره، نتيجة معرفته لسباب اختياره، المتمثلة في أخذ الفرد2

لمكانياته بعين العتبار، وكذا معطيات عالم الشغل، أثناء صياغة الختيار. 

  : "إن الطفل الذي تتاح له فرصة اختيار   -فيعرفه في قوله  Getzegs  *أما " جيتزج- 

 المقررات الدراسية، قد يختار أحد المقررات دون مقرر آخر، وهذا يعتبر تفضيل، حيث

. )2 (فرص الختيار محدودة

 : المهني-    ار الختي تعريف ب

  - ترزولت حورية، مشاريع التكوين المهني المتبعة من طرف المتربصين، مذكرة لنيل شهادة1

.101، ص2000الماجستير، جامعة ورقلة، 
.286، ص1993- علي السيد الخضر، مجلة الرشاد النفسي، مركز الرشاد النفسي، العدد الول،  2
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 عرفت مجلة العلوم النسانية " الختيار المهني " من  :   تعريف مجلة العلوم النسانية  *

 خلل استعراض أهم النظريات التي شرحت سلوك الختيار المهني، والتي يمكن

تصنيفها إلى تناولين:

التحديدي أ-  تناول ل :  "  Approche déterministe  ": ا  

 يعتبر الختيار المهني" حدثا آنيا، يمكن تحديده من خلل المطابقة بين خصائص الفرد

"ومتطلبات المهن"، ومن أبرز المساهمات التي تندرج ضمن هذا التجاه نذكر أعمال: 

Ann, roe" و "Holland". 

التطوري ب-  تناول ل :  "  Approche développementale  ": ا  

 ينظر إلى الختيار المهني على أنه " سيرورة تطورية تمتد عبر الزمن، تؤدي إلى بلورة

 اختيارات ومشاريع الفرد " وأهم النظريات التي ظهرت في هذا التجاه هي نظرية "

.)Supper" )1 " ونظرية " سوبر- Ginsbergجينزبرغ- 

  أن ظهور الوظائف الجديدة يتطلب قدرات واستعدادات* ويرى علماء القتصاد

ومهارات معينة تختلف عن متطلبات المهن القديمة.

  فيرون أن الختيار المهني يتحدد وفقا للمستوى الجتماعي* أما علماء الجتماع

 والثقافي للسرة، والدور الذي يلعبه التوجيه المباشر وغير المباشر من خلل التنشئة

الجتماعية.

  فإن عملية الختيار المهني هي جانب من السلوك* أما من وجهة نظر علماء النفس

 النساني، الذي يتأثر بشخصية الفرد وصفاته الجسمية و النفسية، وغالبا ما يكون

 - وندي هارش، شارل جاكسون، ترجمة مركز التعريب و البرمجة، التخطيط الناجح لختيار المهنة 1

.78، ص1998المناسبة، الدار العربية للعلوم، لبنان، 
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 الختيار المهني استجابة للحاجات النسانية، وهو يرتبط بقدرات الفرد واستعداداته

.  )1(وخبراته وميوله.

 : فيرى أن " التفضيل المهني هو الجابة التي يتلقاها  Vroom   " 1964  * أما فروم- 

 المرشد من الطالب عن سؤال: ما هي المهنة التي تود أن تدخل إليها أو تسير فيها؟

 وبذلك فإن التفضيل المهني يختلف عن انتقاء المهنة، حيث أن انتقاء المهنة جانب

 سلوكي كلي " أوسع من مجرد التعبير اللفظي "، وهو يعكس تصرف الفرد وقبوله

للنتيجة (وهذا ما يتفق مع ما يصطلح عليه بالرغبة في المنظومة التربوية الجزائرية).

 : يرى ضرورة التفريق بين مصطلحات التفضيل المهنيOsipow   "   1973  * أما " أسيباو- 

وانتقاء المهنة و النجاح فيها.

 فالتفضيل يحمل في طياته تصور ما ينبغي عمله، بافتراض أن باقي الشياء ممكنة،

 أما النتقاء فيتضمن النتائج و التوفيقات التي يجريها الفرد في مواجهة حدوده

.)2(المدركة، بينما النجاح يعكس قدرة الفرد على تنفيذ انتقائه

 تعريفا-وانطلقا من مجمل التعاريف الصطلحية التي عرضناها يمكننا أن نستخلص 

 لختيار التخصص الدراسي المهني حسب هدف الدراسة:إجرائيا

 نقصد به أنه:" عملية اختيار المتربص (التلميذ، الفرد) لتخصص دراسي أو تكويني

 معين من ضمن البدائل المقترحة أمامه من بين مجموعة التخصصات التكوينية، ليزاول

 التكوين فيها لفترة زمنية معينة، هذا الختيار الذي بإمكانه أن يكون ناتجا عن بناء من

 ،1- صالح حسن الداهري، سيكولوجية التوجيه المهني ونظرياته، دار وائل للنشر و التوزيع،ط 1

.54، 53، ص2005الردن، 
.287- علي السيد الخضر، مرجع سابق، ص 2
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 الفكار والصور الذهنية والدراكية التي تكونت لديه  نتيجة تفاعله مع محيطه، في

 إطار العلقات و المواقف التي تحددها الخبرة السابقة والذاتية، والتي  جعلته يختار

 مسارا دراسيا وتكوينيا يعتقد أنه مرتبط بالمهنة التي سيمارسها مستقبل، باذل في

 مشواره التكويني، المهني، كل ما يمكنه من إشباع حاجاته وانتظارا ته وتوقعاته،

 وتحقيق أهدافه في الحياة، وبالتالي تحقيق ذاته داخل المجتمع، ولتحقيق ذلك وجب

 أن يكون اختياره مبينا على أسس موضوعية وتصور واضح المعالم ينطبق على

 معلومات مهنية دقيقة وواقعية تتماشى مع خصائص المتربص وقدراته، ومع عالم

 الشغل ومتطلبات المهنة، ليصل إلى النجاح و التوافق المهني وبالتالي التكيف النفسي

و الجتماعي.

المهني-  11 يار الخت :أسس

 حتى يختار الفرد مهنة معينة اختيارا سليما وواقعيا يحقق له قدرا من النجاح وجب أن

 يكون هذا الختيار مبينا على مجموعة من السس ، المعايير و المبادئ التي يجب أن

يأخذها بعين العتبار وهي:

.)1( -عدم اختيار المهنة، أو الدراسة لمجرد رؤية أن شخصا ما ناجحا فيها

 -أن يختار الفرد المهنة (الدراسة) التي تكون أكثر ملئمة مع ميوله، اتجاهاته، قيمه،

 سماته الشخصية، مفهومه عن ذاته، تفضيل ته المهنية و الدراسية، سوق العمل،

قدراته الجسمية، النفسية، العقلية، النفعالية الجتماعية و العمرية.

.63- صالح حسن الداهري، مرجع سابق، ص 1
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 -الهتمام بجمع معلومات وافية وشاملة عن الفرص المهنية (الدراسية) المتاحة أمامه،

 وأن يأخذ بعين العتبار طبيعة العمل (الدراسة)، مدى خطورته، مكانه، ساعاته،

 العمال و الرفاق الذين سيعمل معهم، وكل ما يتعلق بمتطلبات المهنة (الدراسة)، حتى

ل يصطدم بما كان يتوقعه، وما سيجده في تلك المهنة أو الدراسة.

 -أل يختار الفرد مهنة ما جزافا، بل أن يكون الختيار نابعا عن قرار ذاتي ومستقل عن

 الخرين، و مبينا على اتجاهات ايجابية، وعن ثقة بالنفس حتى يحقق الشباع الذاتي

لصاحبه.

 -إن اختيار الفرد لعمله ورضاه عنه مرتبط بعوائد العمل وجاذبيته ونظرة الخرين له،

 والدخل الذي يحققه من ورائه، وساعات العمل والمكافآت التي يعود بها على صاحبه،

 وتقدير الرفاق و السرة للمهنة، كلها عوامل متعلقة بالعمل في حد ذاته يمكنها أن

تكون سببا في الختيار و الرضا عن قرار الختيار.

 -إن الختيار المهني (الدراسي) هو مجموعة من الحلقات المرتبطة ببعضها البعض و

 التي تتضمن: صاحب الختيار (أي الفرد الذي يريد أن يختار نوع العمل وينخرط فيه)،

 توقعات الخرين، إمكانية النجاح و الفشل فيه، تجريب العمل، و التنازلت التي يمكن

 أن يقدمها الفرد إن لم يجد العمل الذي يريد اللتحاق به تماما، ومدى خطورة العمل

 و الخيارات المتاحة أمامه، كلها سلسلة من الحلقات يجب أن تراعي أثناء اتخاذ القرار

المهني.

 -هناك العديد من العوامل المختلفة التي بإمكانها أن تتدخل في عملية الختيار

 الدراسي- المهني منها: توقعات الفرد، قدراته، اتجاهاته، حاجاته للنجاز، الخوف،
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 الفشل، الثقة بالنفس، تعارض الدوار، الحظ، الصدفة، خيارات الطفولة المبكرة،

 أنماط التنشئة الجتماعية، شدة الحاجة للعمل، الوضاع القتصادية للفرد، جماعة

 الرفاق، وسائل العلم، الجنس، العرق، روح المغامرة، مستوى الطموح ومفهوم

.)1(الفرد عن ذاته

 -إن الفراد يتباينون في الطرق التي يتعاملون بها أثناء اتخاذ القرار، سواء كان دراسيا

أو مهنيا، نظرا لتنوع البيئات و المواقف الحياتية، وأنماط الشخصية.

 -هناك بعض الشخاص يحملون مفاهيم ايجابية، ويستندون إلى ذواتهم في

 اختياراتهم، في حين نجد البعض الخر عاجزا عن ذلك، فيلجأ إلى الغير لكي يختار

.)2(له

 -إن عملية الختيار المهني عملية مستمرة ومتصلة، لذا وجب أن تتاح للفرد حرية

 الختيار في كل مرحلة من مراحله العمرية، وأن يكون هناك توجيها دراسيا- مهنيا في

 جميع أطوار حياته الدراسية والتطورية، لنه في نموه يتغير، ولكل مهنة كذلك مطالب

 يمكن أن تتغير مع مرور الزمن حسب الظروف المكانية، وعلى اختلف الدول و

المجتمعات.

 - عزت عبد الهادي وسعيد حسني العزة، التوجيه المهني ونظرياته، مكتبة دار الثقافة للنشر و 1

.166، ص1999، الردن، 1التوزيع،ط
.73- صالح حسن الداهري، مرجع سابق، ص 2
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 -يجب أن يدرك الفرد أنه يصلح لن يقوم بأكثر من مهنة، فلديه القدرة كغيره على

 ، وأن أي شخص مهما كانت قدراته،إن كان عاجزا أو)1(التكيف والتوافق مع المهن

.)2(مريضا أو ذو عاهة معينة، فانه لديه مهنة ما  تتناسب مع قدراته بإمكانه القيام بها

12  : المهني-   ار ي الخت   أهداف

 إن اختيار الفرد لمهنة المستقبل يبدأ باختيار نوع الدراسة(التخصص)، ولما كان الختيار

 الدراسي هو اختيارا مهنيا في حد ذاته مثل ما هو المر في اللتحاق بالمدارس

 الصناعية، أو بمراكز التكوين المهني، أو بكلية مهنية معقدة مثل: كلية الطب أو الهندسة

 أو الزراعة.... وغيرها، وجب مواجهتها في فترة مبكرة من مراحل التعليم كالمرحلة

.)3(الثانوية، خاصة أين يتم الختيار لممارسة عملية التوجيه في الجامعة

 لكي يتوافق الفرد مع التغيرات التي يعيشها اليوم، من الضروري النجاح في عملية

 اختيار التخصص المهني، ليكون فردا منتجا قادرا على تحقيق ذاته وتوجيهها، على

 أساس أن التجاهات القتصادية الحديثة تعتبر النسان العنصر الهم لي نمو وتقدم،

.63- المرجع السابق، ص 1
 - عبد الحميد إبراهيم شوقي، علم النفس التكنولوجي الصناعي، دار قباء للطباعة و النشر، لم تذكر 2

.153، ص1998بلد النشر، 
.88- صالح حسن الداهري، مرجع لسابق، ص 3
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 فهو غاية التنمية ووسيلتها وقوتها في كل المجالت، بقدر ما يكون اختياره صحيحا

.)1(بقدر ما يكون ايجابيا وفعال

 لذا فإن الوصول إلى أفضل الختيارات الدراسية(التخصصات) المهنية كان مربوطا

 بجملة من الهداف التي منها ما يعود على الفرد في حد ذاته، و على صحته النفسية،

 ومنها ما يعود على المؤسسة النتاجية التي سيعمل بها في نهاية مشواره

الدراسي(التكويني) المهني، ومن أهم هذه الهداف نذكر:

-فتح أوسع المجالت لتحقيق الهداف الدراسية و المهنية.

-فتح أوسع المجالت و الفرص لتحقيق ذاته.

-يسمح الختيار السليم ببناء وتطوير مهارات الفرد.

-يسمح بتنمية قدراته.

-يعزز الختيار من ثقة الفرد بنفسه.

-بناء صورة ايجابية عن نفسه.

-تحقيق الميول و الرغبات.

-تحقيق الصحة النفسية.

-تحقيق التوافق الدراسي المهني ومنه التوافق الجتماعي.

-شعور الفرد بالرضا عن مهنته وعن نفسه.

-التكيف مع المحيط و الحساس بتحقيق الذات و الهداف.

 - مجلة المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم وإدارة التربية، ورشة عمل حول التوجيه 1

 المدرسي و المهني، دور الرشاد المهني و المدرسي في توجيه التلميذ نحو العمل وعلقة ذلك

.56، ص1996بواقع سوق العمل وخطط التنمية القتصادية و الجتماعية، الجزائر، 
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-الشعور بالراحة النفسية ونمو الدافع القوي نحو الستمرار و المواصلة.

-فتح مجال البداع.

-النجاح في الداء وزيادة قيمة النتاج كما ونوعا.

.)1(-تجنيب المؤسسة نفقات التدريب و التكوين

13: السليم-     المهني ار ي الخت ئد وفوا خصائص

 هناك خاصيتين مهمتين، إذا تلزم توافرها في كل اختيار كانت نتائجه بالضرورة ايجابية

 وناجحة، تمكن صاحبها من الوصول إلى الرضا عن الذات وعن طبيعة الختيار سواء

كان دراسيا أو مهنيا. وتتمثل هاتين الخاصيتين في:

الستقلل-   : نقصد بالستقلل هنا هو العتماد عن أنفسنا في اختياراتنا الدراسية-أ

 المهنية، وهذا ل ينفي أن نسأل والدينا (أيهما أفضل) وأن نستفيد من نصائحهما، إل أنه

 يجب أل ننسى أننا في النهاية نحن أصحاب القرار، وأن والدينا سوف يصغيان لرأينا إذا

كنا قد بنيناه على أساس منطقي ومعقول، وهذا ل يتم إل إذا :

* تعرفنا على فرص العمل أو الدراسة المتاحة(التخصص).

* تعرفنا على قيمنا، ميولنا، مهاراتنا، إمكانياتنا.

* تعرفنا على اتجاه سوق العمل.

* وصلنا إلى قرارنا مستندين إلى بيانات واقعية صحيحة.

 - د.العايب رابح، محاضرة في مقياس الختيار و التوجيه المهني، قسم علم النفس، جامعة باجي 1

.2009، 2008مختار،  عنابة، 
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 وإذا لم تكن لدينا حجة قوية فإن رفض الوالدين للختيار هو في مصلحتنا لن اختيارنا

ل يستند إلى درجة كافية من الوعي المهني.

 وكذلك يجب أل نترك الصدقاء يقررون لنا نوع الدراسة(التخصص) أو المهنة، يمكننا

 أن نستفيد من ملحظاتهم واقتراحاتهم، ولكن يجب تفحص ما يقوله الصدقاء بعناية

 قبل أن نقبله فبعض الناس يبالغون في تصوير مزايا ما يدرسونه أو يعملون به، و

 البعض يبالغ في تصوير السلبيات، وبشكل عام ما يناسب صديقك ليس بالضرورة ما

.)1(يناسبك، لذا وجب تحري الستقللية في الختيار

المرونة-   : إذا وصلنا إلى قرار مدروس حول نوع الدراسة(التخصص) أو العملب

 الذي يتناسب مع ميولنا وقدراتنا، فإنه من الضروري التحلي بالمرونة الكافية للبحث عن

 فرصة للدراسة أو التدريب أو العمل في المجال الذي يقع فيه اختيارنا، وعلينا أن نضع

 مجموعة من الختيارات بدل من أن نضع اختيارا واحدا، ويمكننا أن نرتب هذه

الختيارات حسب الولوية بالنسبة إلينا.

 إن المهن والمجالت الدراسية و التدريبية تقع ضمن مجموعات تتقارب فيما بينها،

وفيما يلي عرض للمجموعات المهنية:

المهن الهندسية و الفيزيائية و الرياضيات..1

المهن الطبية و العلوم البيولوجية و الزراعية..2

مهن المحاسبة وإدارة العمال..3

المهن التعليمية والخدمات الجتماعية..4

- المرجع السابق(محاضرة). 1
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المهن النسانية والسلوكية والقانونية والجتماعية..5

الفنون الجميلة والتشكيلية و الموسيقية..6

الوظائف الفنية والتكنولوجية..7

المالكين وأعمال البيع..8

العمال الميكانيكية والحرف الصناعية..9

. الحروف النشائية.10

. أعمال السيكريتاريا و المكاتب.11

.)1(. الخدمات العامة12

 فإذا تمكن الفرد من الستقلل في اتخاذ قراره الدراسي- المهني وتبعها بالتريث و

 المرونة عند اتخاذه لهذا القرار كان اختياره سليما، صحيحا وواقعيا، عاد عليه

 بالعديد من الفوائد و الخصائص، بالضافة إلى الستقلل و المرونة كذلك على

 المستوى الجتماعي والنفسي و القتصادي له، والتي يمكن أن نوجزها في هذا

)2(التصنيف:

رقم   المهني:       01  جدول ار ي الخت ئد فوا تصنيف حقول

القتصادية  الجتماعية الفوائد ئد النفسية الفوا ئد الفوا

الهويةمكان لمقابلة الناسإشباع الحاجات و الرغبات

 المان من حوادث

المستقبل

تقدير وتحقيق الذاتفرصة إقامة علقات إنسانية

.76، 75-عزت عبد الهادي وسعيد حسني العزة، مرجع سابق، ص 1
.65، 64- صالح حسن الداهري، مرجع سابق، ص 2
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 مستوى اجتماعي للفردتبادل الخدمات

وعائلته

 الحساس بالنظام

والترتيب

 الحساس بتقديم العوندلئل النجاح

والمساعدة

العتماد على الخرين

الشعور بالرضاالحساس بالقيمة الجتماعيةاستغلل أوقات الفراغ

الحساس بالكفاءةتلبية حاجات الخرينالشعور بالغنى والثروة

اللتزامبناء المجتمعتوفير مستلزمات الرفاهية

الحساس بالنجازفرصة للتنافسزيادة الكفاية النتاجية

الحساس بالقيمةزيادة الجر

الحساس بالمتعةاحتمال الترقية

 الحساس بمعنىارتفاع مستوى المعيشة

الحياة

14  : المهني-     ار ي الخت لعملية اللزمة   المعلومات

 يكون الختيار المهني أو اختيار التخصص المهني سليما إذا حدث هناك تطابقا بين

 خصائص الفرد ومتطلبات التخصص أو المهنة، ولحداث هذا التطابق وجب توفر

 مجموعة من المعلومات التي تخص الفرد من جهة، وأخرى تخص المهنة أو التخصص

 الذي سيختاره من جهة أخرى، حتى تكون هذه المعلومات منطلقا أساسيا لعملية

الختيار المهني،ونجد هذه المعلومات في شقين هما:

:(  ) بالفرد/    خاصة شخصية معلومات أ

 وتشمل هذه المعلومات جميع البيانات الولية الخاصة بالفرد، و المتعلقة بالجوانب

 الجسمية، الصحية، العقلية، النفسية، الجتماعية، السرية، تاريخه الدراسي، هواياته،
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 نشاطاته، عاداته، قدراته، استعداداته، ميوله المهنية، وكل ما يمكننا من دراسة الفرد

 دراسة شاملة ودقيقة، تسمح لنا بتحليل جميع العوامل المحيطة به وهذا ما نجده

تحت مصطلح " تحليل الفرد "

 والمصادر التي تساعد في الحصول على هذه المعلومات هو الفرد نفسه، عن طريق

 المقابلة أو الستمارة أو الملحظة وكذلك أسرته ومعلميه والمشرفين عليه و

.)1(الموجهين له و الخصائيين النفسانيين  و الجتماعيين وكل من يحتك معهم

:(    ) والمهن-    الدراسات بأنواع خاصة مهنية معلومات ب

 وهي معلومات تساعد الفرد في التعرف على أنواع الفروع  و المساقات الدراسية

 وفرص العمل و المهن، و الشروط والمستلزمات الخاصة بها، وسبل اللتحاق بها و

 Job analysaisالنجاح فيها، وتتعلق هذه المعلومات بما يصطلح عليه " تحليل العمل " 

وتشمل: 

طبيعة المهنة ومتطلباتها.-

أهمية المهنة وضرورتها بالنسبة للمجتمع. -

- الخصائص الفنية اللزمة للمهنة .

- العداد للمهنة .

)2(- فرص الترقي والتقدم في المهنة 

15 : المهني-      ار ي للخت التخطيط ية عمل خطوات

 - بديع محمود مبارك القاسم، علم النفس المهني بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق للنشر و 1

.178، ص2001، الردن، 1التوزيع، ط
.178- المرجع السابق، ص 2
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 ينصح كل من " هارش " و " جاكسون " بضرورة مراعاة الفرد لمجموعة من

 النقاط قبل اتخاذه قرار الختيار المهني، الذي يعتبر من إحدى القرارات  الهامة في

حياته ، وتنحصر هده النقاط في : 

 أ-تقرير مدى جاذبية كل خيار بالنسبة إليك مقارنة بقيمك واهتماماتك ، حيث أثبتت

العديد من الدراسات مدى أهمية توافق قيم الفرد مع اختياره المهني .

 ب-مراجعة تأثير العوامل التي يمكن أن تضع قيودا على اختيارك ، فالختيار الواقعي

 يتطلب مستوى من الوعي والستبصار ، ووعيا بالذات وبالظروف المحيطة القتصادية ،

الجتماعية والثقافية ...الخ .

 ج-تقرير مدى إمكانيتك على انجاز هذا الخيار المهني مقارنة مع ما تتحلى به من

مهارات ومعارف وخبرات .

)1(د-تحديد الفضلية الجمالية بين الخيارات القائمة .

16   : المهني-     ار ي الخت حسن   مهارات

 إن الفائدة التي تجني من الختيار الموفق للمهنة جلية وظاهرة ، ولكننا نعلم انه ليس

 أمرا يسيرا أن نصل إلى الختيار الصالح ، ففي طريق الوصول كثيرا من المنعرجات

 والمتاعب ، لذا يجدر بنا التي قد يقع فيها الشباب، والتي تنتهي بهم أحيانا إلى الفشل

 ذكر ثلث خطوات عن طريقها يستطيع الفرد (الطالب، المتربص) الوصول إلى حسن

الختيار : 

79 - وندي هارش ، شارل جاكسون ، مرجع سابق ، ص1
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الولى    محاولة دراسة كل شيء عن نفسه فقبل أن يقرر     : وتتضمن  الخطوة

الطالب ما يناسبه تماما عليه أن يكون على معرفة من : 

 أي نواحي قوته وضعفه.قدراته :

 أي ألوان النشاط التي يحبها والتي يكرهها .ميوله :

 الشخصية   : أي كيفية تعامله مع غيره واحتكاكه بالناس وتعاونهسماته

معهم .

 الجسم   : أي قوة احتماله ، بصره ، سمعه ، أو نواحي عجزه التي تقفصحة

عائقا عند أداء أنواع خاصة من العمل .

: نية    ا ث ل ا الخطوة

المختلفة-     المهن من بعدد   ، فان اللمام بالعمل هو الخطوة الساسيةاللمام

 الثانية في اختيار المهنة المناسبة ، ومن الضروري أن يكون الطالب على معرفة

 بالمؤهلت التعليمية، وقيمة الدخل، والتدريب الضروري، وظروف العمل، ومدى

المنافسة، وذلك لعدد كبير من المهن المختلفة حتى يستطيع الختيار الموفق .

: الثة   ث ل ا الخطوة

بنفسه-    نفسه تقييم   بالنسبة لمؤهلت المهن التي عرف شيئا عنها ، وبهذامحاولة

يمكن الكشف عن مجال العمل أو المهنة التي ينتظر له فيها قسطا أعظم من النجاح .

)1(

101،102 - عزت عبد الهادي وسعيد حسني العزة ، مرجع سابق ، ص1
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المهني-  17 ار ي الخت :أنماط   

  تتباين الختيارات المهنية حسب تباين الفراد ومختلف البيئات التي ينتمون إليها

 والمواقف الحياتية، فبعض الشخاص يحملون عن أنفسهم مفاهيم ايجابية ويستندون

 إلى ذواتهم في اختياراتهم ، فيما نجد البعض الخر يعتمدون على الخرين في اتخاذ

 قراراتهم المهنية، التي تخص حياتهم وحدهم ، وعليه نجد أنماطا للختيارات المهنية

نذكرها : 

: القدري-  ار ي الخت   يتصف هذا النمط من الختيار بأن صاحبه يرجع أي أمر إلىأ

 القدر، فيجعل البيئة والظروف المحيطة به تسيره ، مبررا ذلك بان المر مقدرا ول

يستطيع تغييره . 

الندفاعي-  يار الخت   يتصف هذا النمط من الختيار بان صاحبه يتخذ قراره:ب

ج-المهني عند أول بديل يقدم له، دون النتباه إلى البدائل الخرى ودون تفكير.  

المذعن  ار ي : الخت  يتصف هذا النمط من الختيار بان صاحبه ل يبالي،حيث يكون 

.تفكيره و عمله خاضعين و متفادين للمشكلة كأن يقول : "سأفكر حول ذلك لحقا"

: العذاب-   ار ي اخت  في جمع  صاحب هذا الختيار يصرف معظم وقته وتفكيره د

البيانات والتحليلت البديلة، ليحصل على الدائرة المفقودة من البيانات المتجمعة.

26-: المخطط   يار  إستراتيجيات اعتمادا على منحنى عقلي، مع صاحبه يستخدم   الخت

 بعض التوازن المعرفي والنفعالي ، كان يقول : " إن القرار هو قراري واختياري ،

وأنا مسؤول عن القيام بكل النشطة " 
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الحدسي  -25 : الختيار  يعتمد صاحب هذا الختيار على ما يشاهد، ول يستطيع أن 

يتصف بالفعال .

26-: المشلول   ار ي   صاحبه يعرف بالمسؤولية عند الختيار ، ولكنه غير قادر  الخت

)1 (على العمل باتجاه تحقيق ذلك .

23-: الهروبي   ار ي  صاحبه يتجنب الختيارات، ويضع بدل ذلك إجابات   الخت

تعويضية ليبتعد عن السؤال .

:ي-  الحذر       أو المن لتعامل ا ذو يارات  صاحبه يختار في الغالب البديل الخت

 الذي يدرك المستوى القل من المخاطرة مثل : الشخص الذي يميل للعمل في

 الكيمياء ولكنه يذهب لدراسة المحاسبة، لنه يستطيع أن يأخذ فرصة عمل في

) 2(المحاسبة .

المهني     -18 ار ي الخت :  نظريات

 عملية الختيار المهني و مواءمة الفرد للعمل، فسرها علماء النفس على أنها جانب

 من جوانب السلوك النساني ، الذي يتأثر بشخصية الفرد سواء الشعورية أو

اللشعورية،كما ترتبط بقدراته ، استعداداته ، خبراته و  ميوله.

74 - صالح حسن الداهري ، مرجع سابق ، ص1
74 - المرجع سابق ، ص2
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 وقد تسير عملية الختيار المهني وفقا للحوال القتصادية و التطور القتصادي، و ما

 يتبعه من نشوء كثير من الوظائف و المهن الجديدة، التي تتطلب قدرات و استعدادات

و مهارات معينة، تختلف كثيرا عما كانت تتطلبه الوظائف و المهن الجديدة.

 وقد يتحدد الختيار المهني وفقا للمستوى الجتماعي والثقافي للسرة، والتوجيه

 المباشر وغير المباشر للمهنة أثناء عملية التنشئة الجتماعية ، لذلك نرى كثيرا من البناء

يختارون مهن آبائهم .

 إن كل التفسيرات والنظريات تسعى إلى تحسين عملية الختيار بتوجيهها التوجيه

السليم لتحقيق التكيف المطلوب والمواءمة المهنية .

  كما تسعى إلى مساعدة المسترشدين في اختيارهم المهني، وإيجاد عوامل اتخاذ

 القرار المهني ، وفي المقابل تزويد المختصين بمعلومات عن العوائق التي تعيق

الفرد عند عملية الختيار المهني .

 وفيما يلي نعرض أهم هذه النظريات والتي تناولت بشكل مفصل أهم مراحل

خطوات الختيار المهني .

المهني   ار الختي نظريات

الكلسيكية  الحديثة النظريات النظريات

أ-نظريات مفهوم الذات                                       أ-نظرية السمات و التجاهات

-نظرية"جينزبرغ"1-نظرية الصدفة1

-نظرية"سوبر"2-نظرية الدافع2
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 -نظرية التربية3-نظرية"ويليام سون"3

المهنية

ب-نظريات الشخصية-نظرية"فرانك بارسونز"4

-نظرية"آن رو"1-نظرية"ستر ونج و كيودر"5

 -نظرية"جون2

هولند"

 ج-من وجهة نظر

                                                                       السلوكية

-النظرية الجتماعية1

-نظرية"بلو"2

-نظرية"تايدمان"3

المهني    أ- يار للخت المفسرة الكلسيكية : النظريات  

  سنة حاسمة في بداية ظهور النظريات المفسرة للختيار المهني "11951" تعتبر سنة 

 لكن قبل ذلك كانت هناك نظريات تعتبر القاعدة للنظريات اللحقة وهاته النظريات) ، 1(.

هي :

1   : والتجاهات-    السمات   نظريات

354،ص2001، القاهرة ، 1محمد سيد عبد الرحمان : نظريات النمو ، مكتبة زهراء الشرق ، ط - 1

141



 " تعتبر هذه النظريات من أقدم النماذج التي اتبعت في دراسة الشخصية النسانية

) 2(وفي مجالت الختيار المهني وعلم النفس المهني " .

 وتستند نظرتها إلى أساس أن الشخصية مجموعة من السمات أو العوامل المتداخلة

 مثل: القدرات اللغوية ، العددية ، الميول ، التجاهات ، القيم ، السمات الجتماعية

وأنماط التكيف .

 وتؤكد على تقسيم الفراد إلى أنماط، يتم وصفها عن طريق الختيارات التي تقيس

 البعاد المختلفة للشخصية، ويهدف هذا النوع من النظريات إلى استثمار عامل السمات

 في عملية الختيار والنمو المهني ، وذلك من خلل مقابل ما لدى الفرد من قدرات

 واستعدادات وميول وسمات، بما يوجد في عالم الشغل من فرص العمل ، وانه كلما

كان هناك انسجام بين الطرفين كان الختيار المهني للفرد أكثر نجاحا ودواما . 

 واستفادت نظريات السمات من وراء الختيار والتوجيه المهني، وعلم النفس المهني

 أمثال " بارسونز" و " جيتس " و " وليام سون " إضافة إلى تأثرها بحركة الختيارات

 الموضوعية، وخاصة اختيار الميول المهنية والشخصية كما هو الحال بالنسبة لختيار "

) 2(ستر ونج " و " كيودر " .

وفيما يلي نستعرض هذه النظريات : 

الصدفة-  نظرية : أ  

 ترتكز هذه النظرية على عامل الصدفة في اختيار الفراد لمهنهم ، ولو تسال الكثير

 من الطبقة العاملة عن كيفية اختيارهم للمهنة التي يمارسونها، لجابت نسبة قد

.195،196 - د.بديع محمود القاسم : مرجع السابق ، ص2
196 - المرجع السابق ، ص2
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 تكون معتبرة من هؤلء، على أن عامل الصدفة هو وراء اختيارهم ، كأن صادف

 أحدهم إعلنا أو قرأ جريدة، أو عن طريق لقاء عابر في المقهى صدفة مع احد

الصدقاء .  

 ول يقتصر أمر الصدفة في اختيار المهنة على العمال البسطاء ، بل تعدى هذا التأكيد

 "لهذه النظرية من بيانات السيرة الذاتية لكثير من الشخاص المشهورين ، فيلحظ 

"وستلر"  -كيف أن GINZBERGجنزيرج- "      - WHISTTER-  يروي انه سيعيش 

 "حياته كضابط في الجيش لو انه لم يرسب في اختبار العلوم ، ويعزو 

  التحول في حياته المهنية من الكيمياء إلىMALIMOWSKIمالنموسكسي" 

"FRASER "فريزر" النتروبولوجيا، إلى قراءة كتاب  "الغصن الذهبي    أثناء فترة 

"RICARDOريكاردو " " نقاهته من مرض السل ، ويقال أن اهتمام   بالقتصاد 

) 1(ثورة المم أثناء الجازة ." ADEM SMITHظهر بعد قراءة كتاب ادم سميت "  

النظرية*    حول : ملحظات  

 -إذا استطاعت نظرية الصدفة أن تعطي لنا نماذج ممن اختاروا مهنهم صدفة، ، فان

 النماذج التي اختارت المهنة عن طريق التخطيط هي اكبر عددا من التي اختارت مهنها

 صدفة ، وما أكثر البحاث التي كانت نتائجها تؤكد أن النجاح ملزم للتخطيط بل أن

البشرية وصلت إلى ما وصلت إليه عن طريق التخطيط ل عن طريق المصادفة. 

 -إذا صرح فرد ما انه اختار مهنته بناءا على الصدفة، فانه يحق لنا أن نطرح عليه

 سؤال : هل تلك الصدفة التي تعرضت لها والتي كانت نتيجتها انك اخترت مهنتك ، هل
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 هي أول صدفة في حياتك؟ أم صادفتك صدفة أخرى ولم تلق لها بال؟ إن أي انس

 هو معرض للصدف ولكن يستجيب لبعضها ويعترض عن أخرى ، ومنه يمكن القول

 أن الصدفة في ذاتها اختيار، و تلك المثلة كلها تعرض عنصرا هاما هو الصدفة، إل أن

 هذا العامل بحد ذاته ل يوضح تماما سبب اختيار مهنة معينة دون المهن الخرى ، فل

"بد أن كثيرا من الطلب رسبوا في اختبارات العلوم ولكن    فقط هو منوستلر" 

 بينهم الرسام المشهور على نطاق واسع ، وكثير من الكيميائيين عانوا من العمل بل

"وربما قرأ بعضهم كتاب    الغصن الذهبي " أثناء فترة نقاهتهم، ولكن تلكفريزر" 

 الحقائق بمفردها من غير المحتمل أن تقنعهم بالنحراف عن دراسة الكيمياء

) 1(وتكريس حياتهم لدراسة علم النترولوجيا .

:  ب الدافع-     نظرية

  "أن نشاطات الكبارAAL "و " آل "SAILو " سائل" " JORDANيروي " جور دان "  

 تتحقق بناءا على التشجيعات الغريزية، وبنفس طريقة الحاجة إليها تتطور خلل

 السنوات الولى من الطفولة، وفي حدود تكوين الشخصية والحاجات اللزمة إلى

البنية الشخصية، فالسنوات الولى تعتبر حرجة .

 إلى أبعد من ذلك ، فيرى أن الرغبات التي" A.GOHNZويذهب " ارمست جونز "  

 نكبتها في العماق هي التي تفرض علينا اختيار المهنة التي سنزاولها في حياتنا

 المستقبلية .فظروف النفس الداخلية هي صاحبة الكلمة الخيرة في اختيارنا المهني،

 وليست ظروف الحياة الخارجية وما يصحبها من تقلبات، ليست هذه الخيرة سوى
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 الفرصة السانحة للقوى اللشعورية كي تطغى على  مستوى الشعور ، وتملي إرادتها

) 1(علينا .

 فالمحللين النفسانيين المقتنعين بالهمية البالغة السائدة للدوافع اللشعورية في

 الحياة اليومية ، وتقدم الكتابات أمثلة للجراح والجزار اللذان تغلبا على دوافعهما

)2(السادية، و تساما بها إلى أغراض نافعة .

 : النظرية*     حول ملحظات

 قد تكشف البحاث حقا عن حالت معينة أصبح فيها أشخاص ذو دوافع سادية قوية

 كالجراحين ، حراس سجون ، جزارين آو أطباء أسنان ، لكن تلك الحالت ل تثبت في

 حد ذاتها نظرية الدافع اللشعوري في الختيار المهني ، فأي مهنة تتألف من أشخاص

 ذوي تركيبات انفعالية شديدة التنوع ، وأي شخص يمكن أن يجد تعبيرا عن أي دافع ل

 شعوري في مهن كثيرة متنوعة ، فقد يجد المدير والبائع والكهربائي فرصة لتفريغ

 دوافعهم السادية ، وبناءا عليه فالختيار المهني يتضمن أكثر من مجرد مخرج للدوافع

الساسية.

 - مسن-    ويليا نظرية -:  WILIAMSON  ج    

  ويليامسن " وزملؤه في جامعة " مينسوتا" المريكية بالتوسع في استخدامقام "

 أسلوب السمات في التوجيه والختيار المهني ، إذ اعتبروا التوجيه التربوي عملية عقلية

تستند إلى الختيار الحكيم، استنادا للمعلومات الكافية التي يبنى عليها الختيار.
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 وتؤكد هذه النظرية أن أسلوب السمة هو منهج معرفي، يتلخص في النظر للفرد

 كنسق من الستعدادات والمكانات وهي التي سماها " وليامسن " السمات ، وترتبط

 هذه السمات بعدد من المستلزمات تتطلبها العمال المختلفة وهذه المتطلبات سماها

) 1(العوامل .

 وتكون الصلة بين السمات والعوامل عن طريق القياس ، أي القياس الموضوعي

 للسمات، وان كل فرد يحاول أن يحدد سماته لكي يجد طريقا للعمل والحياة يمكنه

من حسن الستفادة من إمكانياته .

 ودعت هذه النظرية إلى استخدام الختبارات النفسية التي تقيس القدرات المختلفة

 مثل: الذكاء والقدرات الخاصة ، الميول ، التجاهات الشخصية والصحة النفسية وذلك

 في إطار توظيف القياس النفسي ، والستفادة منه في مجالت التوجيه والختيار

"SUPPERالمهني : " وأكد " سوبر"    وليمسون "" و  
)2(

  أن الختيارات يجب أن تعطي

 وصفا دقيقا لقدرات الشخص وشخصيته واستعداداته، بحيث تعكس صورة تنبوئية عن

 تصرفاته المستقبلية عندما يلتحق بالعمل ، باعتبار أن سلوك الفرد يتسم بالستمرارية

والتساق .

 –ويتسم أسلوب السمات بثلث إجراءات تنفيذية للتوجيه والختيار المهني وهي: 

وخصائصه    الفرد سمة    :  اكتشاف

 يتميز كل فرد بتكوين فريد من السمات والخصائص، يمكن التوصل إليها عن طريق

 استخدام أساليب القياس النفسي ، وتحاول هذه الوسائل أن تكشف ما لدى الفرد من
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 خبرات ،قيم ،ميول ،رغبات إلى جانب قدراته وذكائه ومستواه التحصيلي ، إضافة لما

 يمكن الحصول عليه في المقابلة الشخصية من معلومات عن الفرد، ومن خلل هذه

 البيانات يمكن التوصل إلى تفسيرات وتنبؤات بخصوص طبيعة العمل المهني الذي

يمكن أن يتجه إليه الشخص، بحيث يؤديه على أحسن وجه .

العمل  - بات متطل :تحليل

 يعمل الموجه على توفير المعلومات الكافية عن الوظائف المختلفة، وسبل اللتحاق

 بها، ومتطلباته والخصائص والمهارات المناسبة التي تضمن النجاح فيها ، ويتم جمع

 هذه المعلومات بواسطة التحليل البسيط للعمل، أو عن طريق الدراسات العلمية

الدقيقة .

والعمل-    الفرد بين :  المزاوجة  

 تتحقق هذه الخطوة في المطابقة بين الفرد والعمل تطبيقا لمبدأ وضع الشخص

 المناسب في المكان المناسب، باعتبار أن النسان هو كائن عقلني، وان اختيار

الشخص للعمل مؤسس على تفكير سليم ول يتأثر بالعوامل العشوائية .

بارسونز-     فرانك نظرية   :   FRANK- PARSONS  د

"اختيار وظيفة"  في كتابه    نظريته في الختيار المهني عن"فرانك بارسونز"  قدم  

طريق السمة – العامل .

 وأكد أن عملية الختيار المهني تعتمد على ثلث خطوات هي : 

- فهم الفرد لطموحاته وقدراته .

147



 - تعرفه على متطلبات وظروف النجاح في المهنة التي يتجه إليها، وفرص الترقي

فيها، وما تتضمنه من مميزات ومحددات .  

 - إقامة علقة بين النوعين المذكورين من العوامل بقصد إحداث تأثيرات متبادلة بين

عناصرها، وبالتالي التلؤم فيما بينها .

 أن عملية الختيار المهني تعتمد على ثلثة إجراءات هي :" ورأى " بارسونز

*الختبارات لقياس الفرد. 

*الحصول على المعلومات عن المهنة. 

* اتخاذ القرارات من خلل هاتين العمليتين. 

  مع علماء آخرين على ضرورة الهتمام بخدمات مكاتب التوجيه"بارسونز" وأكد

  وإسنادها إلى السس العلمية الكفيلة بنجاحها في المدارس  والمعاهد)1(المهني

 والجامعات بالنظر لهميتها التربوية ، النفسية ، المهنية ، القتصادية والجتماعية لكي

 تلبي مطالب ظاهرة التنوع والتوسع في المهن أو الحرف وفرص العمل وفروع

 التعليم بما يتناسب وإمكانات كل فرد ، ميوله ، رغباته  واستعداداته على أساس تأكيد

 حرية الفرد في اختيار المهنة أو نوع التعليم أو التدريب الذي يناسبه ويلبي احتياجات

) 2(المجتمع من القوى العاملة المدربة والمؤهلة .

" " مكتب المهن" بارسونز" وأسس   في مدينة" بوسطن" لمساعدة الشباب على 

 اختيار مهنهم المستقبلية ، وفي إعداد أنفسهم لهذه المهن والدخول فيها ، وفي بناء

مهاراتهم المهنية وتحقيق نجاحهم المهني .
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"وليمسون" نجد انه يتفق إلى حد كبير مع " بارسونز" ومن خلل نظرية    في 

 الهتمام بالسمات الشخصية للفرد واعتبارها العامل الساسي ، ويكاد يكون الوحيد

 حسبهما في عملية اختيار الفرد لمهنة المستقبل ،  ولم يهتموا بذلك أن الفرد يعيش

 في وسط اجتماعي متنوع في تكوينه السري وأصدقائه ومدرسته ووسائل

 العلم ....ومتنوع كذلك في تأثير تلك المكونات على قدرات الفرد المهنية كل حسب

شدة تأثيرها ومدى تأثر الفرد بها .

- وكيودر-     ونج ستر نظرية -:   KIDER ET STRANG  ن    

"يستند كل من  "  " كيودر"   و ونج   في نظريتهما حول الختيار المهني إلى الميولستر

 المهنية، وذلك من خلل افتراض سيكولوجي مفاده أن الشخاص الناجحين في مهنة

 معينة أو دراسة معينة تتشابه ميولهم الدراسية والعقلية والجتماعية والرياضية ،بينما

 تختلف ميول الناجحين في مهن أو دراسات أخرى ، وانه كلما زاد التشابه بين ميول

 الفرد وميول الناجحين في مهنة معينة زاد الحتمال في نجاحه ورضاه عن هذه

 المهنة ، ورغم ذلك فان زيادة هذا التشابه ل يحتم نجاح الفرد فيها ، إذ ل بد من وجود

)1(الستعداد والقدرة .

" وقد وضع  ونج"   " اختبارستر    " المهنية   في صورتيه الخاصتين بالرجالالميول

 والنساء، يصلح لعدد كبير من المهن ، وتستخدمه المدارس والمعاهد المهنية لغراض

 التوجيه والختيار ، ويستخدم بجانبه عددا من الدوات والمقاييس مثل: جمع تقديرات
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 الساتذة والمقابلة الشخصية مع المتقدم وتاريخ حياة الشخص ، وذكر أهداف

المتقدم، وتزكية من أشخاص آخرين واستخبارات الشخصية . 

" ويمثل الختبار المذكور      "  " المهنية"   الميول صفة ونج  ويستعان بهذاستر

 الختبار في عمليات التوجيه والختيار المهني للكبار ، وذلك من خلل الكشف عن

 ميولهم المهنية ، ويهدف الختبار إلى قياس درجة اتفاق ميول الفرد المفحوص مع

ميول الفراد الناجحين في مهنة معينة .

 ويقدر ميل الفرد، بمقارنة أجوبته بأجوبة الناجحين في هذه المهنة فانه يعد مناسبا

لها. 

" ويحتوي اختبار  ونج"     سؤال، تمثل أوجه النشاط في طائفة واسعة400على ستر

 المدى من المهن والمواد الدراسية واللعاب الرياضية وضروب الهوايات والتسلية

وأوجه متنوعة من النشاط العقلي .

 ويشير المفحوص أمام كل سؤال فيها إذا كان يرغب في هذا النشاط أو يكرهه أو ل

  دقيقة فقط ، ثم تصنف40يهتم به ، وان الزمن اللزم للجابة عن فقرات الختبار 

الجابة على أساس تشابهها مع ميول الرجال والنساء والناجحين في إعمالهم. 

"  وقد وضع  ارا" ب اخت  للميول المهنية يستخدم في عمليات التوجيه والختياركيودر

 المهني والدراسي لطلب المرحلة الثانوية ، ويهدف المقياس إلى الكشف عن الميول

 لطوائف وفئات من المهن وهي المهن الميكانيكية والعلمية ، الفنية ، الدبية ،

) 1(الموسيقية ، الكتابية ، الحسابية ومهن الخدمة الجتماعية .
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ومن ابرز فوائد مقياس الميول المهنية ما يأتي : 

 التعرف على ميول الفرد والستبصار بها عند سؤاله في عمليات التوجيه والختيار المهني-1

أو الدراسي .

  توجيه الفراد نحو الميول المهنية أو الدراسية التي يكون غافل عنها ول يستطيع-2

إدراكها .

 اكتشاف الميول الغالبة في شخصية الفرد المتقدم لمهنة معينة، أو برنامج دراسي معين ،-3

 ويفيد هذا المقياس في مجالت التوجيه والختيار المهني وفي إمكانية التنبؤ بنجاح الفرد أو فشله

 .فيه أو رضاه عنه أو سخطه عليه

 إن الميول المهنية تلعب دورا مهما في التأثير على اختيار الفرد لمهنة معينة دون أخرى

 ، لكن الميول لوحدها ل تكفي للنجاح في اتخاذ القرار المهني ، ذلك انه قد يكون

 الفرد يميل إلى اتجاه مهني معين، لكن ليس بالضرورة انه قادر على ممارسته ،

 بمعنى أن قدراته العقلية قد ل تساعده على ممارسة مثل تلك المهن ، هذا من جهة ،

 وقد تكون الظروف السرية والقتصادية ل تسمح له بتوفير إمكانية مادية للحصول

على تكوين جامعي يسمح له باللتحاق بتلك المهن .  

 هذا يقودنا إلى أن هناك عوامل أخرى خارجية قد تتدخل بشكل اكبر من الميل في

عملية اختيار مهني سليم .

المهني-     ار للختي المفسرة الحديثة النظريات : ب  
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 ، ثم تلتها العديد من النظريات في1951ظهرت أول نظرية شاملة للختيار المهني سنة 

)1(هذا المجال ، وقد صنفت إلى صنفين : 

- الول : سمي بنظريات مفهوم الذات 

- الثاني : سمي نظريات الشخصية .

الذات-   1 مفهوم : نظريات  

 منطلق هذه النظريات هو تفسير مفهوم الذات باعتباره التنظيم الديناميكي لمفاهيم

 الفرد وقيمة أهدافه ومثله ، والذي يقرر الطرق التي يسلكها باعتبارها الصورة التي

 تمثل نفسه ، وأنها عملية ارتقائية تبدأ من ميلد الفرد وتتمايز بالتدرج خلل مرحلتي

 الطفولة والمراهقة ، وان الفرد يسعى دائما لتحقيق ذاته في اتجاه التكامل

"والستقلل الذاتي ، ومن ابرز علماء النفس في نظريات مفهوم الذات  نزبرغ"    جي

"و سوبر"    لد  . دونا

نظرية-   :   GUINZBURG  جينزبرغ      أ

) 2(عملية الختيار المهني بأنها عملية تفضيل .جينزبرغ" يعرف "

 وهي تختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى ، فالطالب في المرحلة المتوسطة أو

  سنة ل يعني عنده اختيار المهنة أكثر من تفضيل14الثانوية، حيث يكون عمره حوالي 

 واحدة عن أخرى ، وهو ليس بحاجة إلى تنفيذ ما يفضله مباشرة بل يستطيع تأجيل

  سنة، فان25ذلك للمستقبل ، أما طالب الطب أو الهندسة والبالغ من العمر حوالي 
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 الختيار المهني بالنسبة له يعني تفضيل قد تم تنفيذه فور اللتحاق بكلية الطب أو

 الهندسة ، هذا على الرغم من النتيجة النهائية للختيار المهني المرهونة بتخرجه من

الجامعة .

نزبرغ" قام "  ببحث استطلعي بجامعة " كولومبيا " استعان فيه بزملء له في علمجي

 النفس وعلم الجتماع والطب النفسي، للستفادة من نتائج البحوث في العلوم

  ومجموعة810السلوكية ، حين أجرى لقاءات مع مجموعة من الطلب بلغ عددهم 

 بقوله: "مجموعةجينزبرغ"  ) يدرسن بنفس الجامعة، حيث وصفهم "10طالبات (

"ذات مواهب عالية تتمتع بأعلى درجة من حرية الختيار" وسجل  نزبرغ"    عدةجي

) 1(ملحظات وخصائص للسلوك المهني والختيار المهني كان أهمها :  

 *إن الختيار المهني ل يحدث فجأة، وإنما هو عملية تستغرق فترة تتراوح ما بين ثماني

سنوات إلى عشرة، تمر خللها في مراحل تطور مختلفة .

 أن هذه العملية غير ارتدادية، بمعنى أن القرارات الولى في الختيار تعمل على* 

خفض درجات الحرية المتاحة للقرارات اللحقة .

*أن الحلول التوقيتية صورة حتمية في كل اختيار .

 بين أن الختيار المهني عملية مستمرة، وحركة متبادلةجينزبرغ" هذا ويؤكد "

 مجموعتين من العوامل المستقلة نسبيا، بين مجموعة من السمات المحددة للفرد

 كالقدرات والستعدادات والميول ، وبين العوامل الخارجية المؤثرة مثل : مطالب البيئة

 والضغوط الجتماعية ( في السرة والمجتمع ) وان أي اختيار مهني يتم نتيجة لتأثير
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 المجموعتين معا ، في حين يرى " سوبر" أن الختيار المهني يمكن التنبؤ به عن

 طريق معرفة سمات ومكونات الشخصية وحدها ، كما ل يمكن إغفال اثر البيئة في

قرارات الفرد بل وفي فهم ذاته من خلل الخرين .

 كذلك نتيجة الختبارات النفسية التي تتأثر في إعدادها بالبيئة الجتماعية والثقافية، كما

نزبرغ" يرى "  أن هناك أربعة متغيرات أساسية تتحكم في عملية الختيار المهنيجي

وهي : 

 -عامل الواقعية : أي ما يتخذه الفرد من قرارات تتعلق بالمهنة، تأتي لتلبية واقع

معين في حياته .

-نوع التعليم 

 -القيمة الشخصية والجتماعية ، كل يلعب دورا ل يقل أهمية عن الخر في عملية

الختيار المهني. 

)1(تتضمن هذه النظرية أربعة عناصر خاصة باختيار المهنة : 

 سنوات .10-الختيار المهني عملية تنمو خلل فترة زمنية مداها 1

-عملية الختيار المهني قائمة على الخبرة والتجربة .2  

 - عملية الختيار المهني تنتهي بالتوفيق بين ميول الفرد وقدراته من جهة وبين3

الفرص المتاحة له من جهة أخرى .

هناك ثلث فترات للختيارات المهنية : 

أ-فترة الختيار الخيالي .
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ب-فترة الختيار التقريبي .

ج-فترة الختيار الواقعية .

نزبرغ" إذا حسب "  أن الفرد يمر بفترات مختلفة من العمار يتطور من خللها حتىجي

 يستطيع أن يتخذ قرارا مهنيا مناسبا ففي المراحل الولى تكون خياراته غير واقعية

)  1(حتى تصبح في النهاية مناسبة وملئمة له، وهذه المراحل تتمثل في ما يلي : 

الخيال*  : مرحلة   سنة ، إذ يتخيل الطفل نفسه في11-3تمتد هذه الفترة من سن  

 هذه الفترة في مهنة ما، من خلل ممارسته لدوره في اللعاب التي يمارسها مثل

 الشرطي ، الممرض ، المعلم وغيرها من الدوار الجتماعية،  ونرى الطفل يميل إلى

تفضيل مهنة عن أخرى خلل دوره في هذه اللعاب 

نزبرغ" ويرى "  التي تمثل المهن التي بان الطفال يرون أنفسهم في ألعابهمجي

 يفضلونها، وأهم ما يميز مرحلة الخيال المهني عند الطفال هو عدم الواقعية وفقدان

 تحديد الزمن، وشعورهم بعدم القدرة الكافية لن يصبحوا ما يريدون، وهم في هذه

 المرحلة يحاولون تقليد أدوارهم المهنية إل أنهم يشعرون بالحباط بسبب عدم قدرتهم

 على القيام بذلك ، وبشكل عام فان خيارات الطفال في هذه المرحلة تتصف بأنها

غير واقعية وأحيانا تكون مثالية جدا وخرافية . 

التجريب*  : مرحلة   سنة وتنقسم إلى أربعة18-11تمتد هذه الفترة من سن  

مراحل : 
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: الميل*     سنة وفيها يحدد الطفل ما يحبه ما ل يحب12-11تمتد من سن  مرحلة

 من المهن ، أي ما يميل إليه وما ل يميل إليه أخذا بعين العتبار قدراته، ومدى تحقيق

 هذه العمال لشباعاته، واهم ما يميز الخيارات المهنية عند الطفل في هذه المرحلة

 أنها غير ثابتة من ناحية، وأنها تأتي نتيجة التأثر بالوالدين ، فالقرار المهني غير ثابت لن

حياة  الطفل النفعالية والجسدية غير ثابتة .

القدرة*         : مرحلة   سنة، ويراعي الفرد هنا14-12تمتد هذه المرحلة من سن  

 مستوى قدراته ويدرك بان كل نشاط يحتاج لقدرات ، لذلك يميل لمزاولة النشاطات

التي يزاولها المعلمون والمربون والصدقاء والناس المهمون في حياته 

 ومن هنا نلحظ أن تلميذ السنة الولى ثانوي الذي يمارس عليه عملية التوجيه

 المدرسي والمهني تنطبق عليه هذه المواصفات لهذا نجده يتأثر في اختياراته

الدراسية والمهنية بآراء الخرين خاصة الصدقاء والساتذة . 

القيم*   : مرحلة   سنة ، يدرك الطفل في هذه المرحلة بأن17-14وتمتد من سن  

 العمال التي يقوم بها ، يجب أن ل تشبع فقط اهتماماته وقدراته ، بل يجب أن تقدم

 خدمة للخرين المحيطين به ، وهذا يعني انه يرى بان العمل يجب أن يخدم أهدافا

 إنسانية ، فبعضهم يقول بأنه سيدرس الطب لنه يريد أن يقدم خدمة للمرضى

 والمحتاجين ، ولرفع المعاناة المرضية عنهم ، وفي هذه المرحلة يحاول الفرد أن

 يوائم بين قدراته والمهن التي تتناسب معها الفراد الذين لديهم مهارات اجتماعية، على

 سبيل المثال يميلون للعمل في المجالت الجتماعية، نستنتج أن للقيم التي يؤمن بها
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 التلميذ في هذه الفترة العمرية ، دورا كبيرا في اختيار مهنة المستقبل ومن ثمة مجال

) 1(الدراسة . .

النتقال*  :مرحلة   سنة واهم ما يميز القرار18-17وتمتد هذه المرحلة من سنة  

 المهني في هذه المرحلة الواقعية ثابت نسبيا ، ويتحمل مسؤولية قراره المهني

 ونتائجه ، ويصبح أكثر استقللية عما كان عليه قبل اختياره المهني  ويكون أكثر قدرة

على ممارسة مهارته بحرية تامة ، ويدرك تماما متطلبات العمل .

الواقعية*  :المرحلة   سنة تشمل المراحل22-18وتمتد هذه الفترة من سن  

التالية : 

 في هذه المرحلة يكون الفرد أكثر قدرة على تحديد أهدافه     أ-مرحلة الستكشاف :

المهنية ويستطيع أن يختار مهنة من بين المهن الخرى للعمل بها . 

: ب-مرحلة التبلور  وفيها يكون الفرد أكثر قدرة على تحديد التخصص أو العمل الذي 

 يناسبه تماما ، ويستطيع أن يعرف المهن التي تتناسب مع ميوله وقدراته ، وبمعنى أخر

 يكون قد عرف قدرته وميوله تماما وفهم ذاته أيضا وبلور فكرة عن ذاته ليختار ذاتا

مهنية، ويكون الفرد أكثر ثباتا واستقرارا في خياره المهني. 

 هذه المرحلة يكون الفرد قد اختار تماما العمل الذي يريده ، في: ج-مرحلة التخصص

 بعد أن كان قد اكتشف قدراته وميوله ومتطلبات العمل، وبلور فكرة عن العمل الذي

 يتفق مع هذه الميول والقدرات ، ومرحلة التخصص تمثل النخراط في العمل والبقاء

فيه والستفادة من عوائده وبدء النتاجية فيه .
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 هناك اختلف بين الفراد في اجتيازهم لمراحل الختيار المهني، وليس ضروريا أن

 تجد كل فرد قد مر بالمراحل الثلث الولى التي سبق ذكرها ، حيث أن أبناء الطبقة

 الفقيرة اقتصاديا تجبرهم الظروف على النخراط في العمل دون أن يكون متناسبا

مع ميولهم وقدراتهم ، وذلك أن الحاجة تجبرهم على ذلك .

نزبرغ" أضاف " : أن النمو والتطور والختيار المهني يتأثر بالعوامل التاليةجي  

-البيئة أو الواقع الذي يعيش فيه الفرد ، والذي يمثل ضغوط الحياة اليومية .1

- العملية التربوية التي تتمثل في الدرجة العملية التي يحصل عليها الفرد. 2

 - النمو النفعالي والذي يتمثل في الميول والطموح ونوع الستجابة والتعامل مع3

)1الخرين .(

 -قيم الفرد لن كل مهنة تغلب عليها قيم معينة، وإذا اتفقت قيم افرد مع قيم المهنة4

)2(تصبح عامل ايجابيا لصالح الفرد.

النظرية*     حول :ملحظات  

نزبرغ" * لم يذكر "  فيما إذا كانت المراحل التي تحدث عنها هي مراحل محددةجي

تماما في حدوثها .

 * إن جميع الفراد ليسوا متساوين في مرورهم بهذه المراحل ، فالمراهقون في

الطبقة الفقيرة ل يمرون بهذه المراحل .

 كانت تحمل عينات متجانسة عمريا ، اقتصادياجينزبرغ" * إن الدراسة التي أجراها "

وثقافيا ، المر الذي حدد معطيات الدراسة ونتائجها سلفا .
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 * إن تفضيلت الفرد وقيود العمل قد تغيرت في هذه اليام عما كانت عليه سابقا ،

وهي أكثر تفاؤل مما كانت عليه من قبل .

نزبرغ"  * لم يبين "  ورفاقه في هذه النظرية دور العوامل العاطفية والثقافية فيجي

عملية الختيار المهني بالرغم من أنهم قد أكدوا بان لها دورا في هذه العملية. 

سوبر-  نظرية :  SUPPER      ب  

 من النظريات التي فطنت الرشاد النفسي في المجال المهني،سوبر تعتبر نظرية 

 فيها نقص كبير لكونها لم تأخذ بالحسبانجينزبرغ"   وقد اعتقد سوبر أن أعمال "

المهني لديه . تأثير المعلومات وخبرة الفرد على النمو والوعي

 بنظرية- BORDEN بوردن وSARTERسارتر ،ROGERSروجرزكما تأثر- 

 مفهوم الذات ، حيث اعتبر هؤلء سلوك الفرد ليس إل انعكاسا لمحاولة الفرد تحقيق

ما يتصوره عن نفسه وأفكاره التي تقيم بها ذاته .

 أن الفراد يميلون إلى اختيار المهن التي يستطيعون من خللها تحقيقسوبر يرى 

 مفهوم عن ذاتهم ، والتعبير عن أنفسهم ، وان السلوكات التي يقوم بها الفرد لتحقيق

 مفهوم ذاته مهنيا ، عبارة عن وظيفة المراحل النمائية التي يمر بها ، وعندما ينضج

 الفرد يصبح مفهوم الذات مستقرا والطريق الذي يتحقق بها مهنيا تعتمد على ظروفه

 الخارجية ، فالمحاولت لتخاذ قرارات خلل فترة المراهقة يفترض أن يكون لها شكل

 في تطوير نظريتهسوبر مختلف عن تلك التي تتخذ في منتصف العمر المتأخر،واعتمد 

في النمو المهني على ثلثة أسس، تشكل الطار العام لنظريته وهي : 

الذات*    مفهوم : نظرية إن تشكيل مفهوم الذات يتطلب :  
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 -أن يتعرف الفرد على نفسه كفرد متميز ، وفي نفس الوقت عليه أن يدرك التشابه

بينه وبين الخرين .

 - أن مفهوم الذات غير ثابت ، فهو يتغير نتيجة نمو وتطور الفرد العقلي والجسمي

والنفسي والتفاعل مع الخرين .

 -أن مفهوم الذات تتطور بنفس الطريقة ، فالفرد عند ما ينضج يختبر نفسه بعدة طرق

)  1(مهنية وأكاديمية .

 فالطفل عند الولدة تكون لديه إدراكات أولية تتعامل مع إحساسات بدائية ، مثل:

 الجوع واللم والحرارة ، ويعلم بأن لمس النار يؤلم ، وفي المراهقة تتسع الختلفات

 بين الذات والخرين ، ويصبح الفرد مدركا بأنه طويل أو قصير ، جيد أو ضعيف في

المور الكاديمية .

 هذه الملحظات تقود إلى قرارات تتعلق بالتعليم والعمل وتكون منسجمة مع مفهوم

 الذات ، فالرياضي يتخذ قرارات مختلفة عن تلك التي يتخذها الموهوب موسيقيا ، وفي

الوقت الذي تظهر فيه عملية التفريق بين الذات  والخرين .

  ويبدأ الفرد بتحديد هويته ، وبتطوير صورة وسلوك يتناسب مع النماط الثقافية، ثم

 ينتقل من القتداء بالنماذج العامة إلى القتداء بالنماذج الخاصة ، فالمراهق يمكن أن

يجد ابن البقال النموذج المهني في الجار المهندس .

 أن لعب الدور الذي تثيره عملية الهوية ، يساعد في تطوير مفهوم الذات المهني،  ومع

 التقدم في العمر يصبح لعب الدور أكثر دقة وتعقيدا ، فمن يريد أن يصبح طبيبا يتخيل
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نفسه يقوم بعمليات كبيرة ويلحظ الطباء من اجل تبني أساليب سلوكهم وقيمهم .

قي     ب-  الفار النفس :   علم " بين "   ا ن أي فرد عنده القدرة على النجاحسوبر 

 والرضا في عدة وظائف ، وذكر بان الفراد يتفاوتون في مستوى كفاءاتهم للوظائف

 على ميولهم وقدراتهم ، فالفرد يكون أكثر كفاءة في الوظيفة التي تطابق ميوله

وقدراته .

النمو    ج-  النفس :   علم "بكتاباتسوبر  تأثر    "  في علم النفس BOHLERبوهلر 

 النمو ، والتي ذكرت أن الحياة يمكن أن ينظر إليها كتتابع لمراحل متتالية ، وهذا قاده

 لن يقول بان طريقة الفرد في التكيف في مرحلة من مراحل الحياة يمكن أن تساعد

 أن التوجيه المهني يعني أكثر من مجردسوبر  في التنبؤ بمراحل لحقة، هذا ويدرك

 لياقة أو ملئمة سمة معينة ، إذ يتعين على التوجيه المهني أن يتعهد هذه السمة

)1(بالصقل حتى تصبح أكثر ملئمة في المستقبل .

أربعة نماذج من الناس ، يمكن التمييز بينهم بوضوح وهي : سوبر كما حدد 

النموذج المستقر .-1

 النموذج في طور العداد، وهو الذي يحاول العمل بقوة بعد وقبل الوصول-2

إلى مرحلة الستقرار.

  النموذج غير المستقر، الذي يحاول العمل بعدد من المهن، ويشعر بنوع من-3

الستقرار في البداية ثم ينتقل لمرحلة عدم الستقرار وهكذا .
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  النموذج الخير الذي يستطيع أن ينتقل من عمل لخر ، وهو النموذج الذي-4

)1(لديه محاولت مهنية متعددة إل أنها متشابهة .

" من خلل ما سبق حول النمو أو النضج المهني فلقد قسم "  هذا النمو إلىسوبر 

 مراحل يمر من خللها الفرد ليصل في الخير إلى اختيار مهنة المستقبل ، وهذه

المراحل حسب كل مرحلة عمرية، وهي : 

 : لنمو-    ا مرحلة   سنة ، أي بنهاية المرحلة المتوسطة ،14تبدأ منذ الولدة حتى سن أ

 وهي تشمل مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة والمراهقة المبكرة ، وتهدف هذه

 المرحلة لمساعدة الفرد على تحقيق مفهوم ذاته عن طريق القيام بادوار مختلفة  في

 الحياة المدرسية، وفي نهاية المرحلة يجب أن يتكون لدى الفرد فكرة عن قدراته

" واهتماماته التي تساعده على التنبؤ بمستقبله المهني، ولقد قسمها "  إلى ثلثسوبر 

مراحل فرعية :

 التي يغلب عليها اللعب اليهامي والخيال .  مرحلة الخيال :•

:  مرحلة الهتمامات•   حيث تلعب اهتمامات الطفل دورا أساسيا في توجيه   

نشاطه .

:  مرحلة المكانية•   حيث تبدأ القدرات الخاصة بالظهور نتيجة الخبرات   

)2(السابقة ، وهي تساعد الفرد على اكتساب اتجاهات ايجابية نحو العمل .

 ،1- د. سهام درويش أبو عيطة : مبادئ الرشاد النفسي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 1
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الستكشاف ب-  : مرحلة   سنة ، وتشمل مرحلة المراهقة24-15وتبدأ من سن  

 المتأخرة  والبلوغ، يتم خللها تحديد الولويات المهنية ثم اختيارها عن طريق ربطها

 بأهداف التعليم الثانوي والجامعي أو التدريب المهني ، وعند اللتحاق ببرنامج يجب أن

" يعمل على تعزيز المهنة التي تم اختيارها،وقد قسمها "  إلى ثلث مراحلسوبر 

فرعية :

:  المرحلة المبدئية•   سنة ، يتم خللها بلورة الختيارات17-15 من سن  

المهنية عن طريق التعرف على حاجات وميل وقدرات المراهق .

:  مرحلة النتقال•   سنة ، وهي مرحلة التخصص و واقعية21-18 من سن  

يلتحق فيها الشاب بالعمل ويبدأ بالتدريب لمهنة المستقبل .

:  مرحلة المحاولة•   وتسمى أيضا مرحلة تحقيق الختيار المهني وهي من 

  سنة، يلتحق الفرد بمجال العمل الملئم ويكون له مهنة24-22سن 

محددة. 

التأسيس       ج-   سنة ، وهي مرحلة الستمرار في44-25وتمتد من سن :   مرحلة

 المهنة والتقدم في السن ، ويتم خللها اكتساب المهارات الساسية وتحسين موقع

الفرد المهني ، وقد قسم سوبر هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين : 

  سنة ، وتعني الثبات في العمل بعد أن يتأكد34-25: وتمتد من سن * مرحلة الشباب 

 من ملئمته له ، وانه يعمل على إشباع حاجته ، إل انه أحيانا خلل هذه المرحلة يغير

 الفرد عمله أكثر من مرة حتى يصل إلى مرحلة الثبات ، ويكتشف خللها أن هذه هي

طبيعة العمل الذي يستطيع القيام به .
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  سنة وهي مرحلة الستقرار حيث44-35 تمتد من سن *مرحلة التماسك و الندماج:

 يصبح النمط المهني واضحا، وتتميز هذه المرحلة بالبتكار و البداع و تحسن النتاج

المهني.

الحتفاظ-    مرحلة   سنة ، وهنا يحاول الفرد المحافظة65-45 وتمتد من سن :د

 على حقه أو اكتسابه من المهنة ، ويميل نحو عدم تغيير المهنة حيث يحقق الفرد

مكانة في العمل ، ويحاول المحافظة على هذه المكانة من خلل أسس ثابتة. 

النحدار  -25   سنة ، يتم خللها ترسيخ المكتسبات65وهي مرحلة ما بعد :   مرحلة

 والتقليل من التزاماته وتنتهي بالتقاعد ، وتظهر الحاجة للرشاد هنا لمساعدة الفرد

على أداء ادوار جديدة، وقد قسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين : 

  سنة ، حيث يحدث التقاعد، وقد تبطئ سرعة70-65: تمتد من سن * مرحلة البطاء

 العلم وتتغير الواجبات وطبيعة العمل ، حيث يقوم كبار السن في هذه المرحلة بالقيام

بعمل لبعض الوقت، أو أعمال استثنائية بسيطة .

 وتأتي فيما بعد ، حيث يختلف الفراد في التوقيت عن الستمرار* مرحلة التقاعد :  

 في المهنة ، وقد يكون سهل و ممتعا بالنسبة لبعض الفراد ، ويكون صعبا للخرين ،

)1(وقد تنتهي هذه المرحلة بالوفاة .

"أما عملية النمو واختيار المهن بحد ذاتها فقد رأى     أنها تمر بخمس مراحلسوبر"

سماها واجبات النمو المهني ، وهذه المراحل هي : 

135،136 السابق ، صالمرجع - د. صالح حسن الداهري : 1
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بلورة-   1 ل ا   سنة ، وفي هذه المرحلة يقوم الفرد18-14تمتد من سن : مرحلة

 بتكوين الفكار عن العمل المناسب، ويطور مفهوم الذات المهني، ويتم فيها تحديد

 أهدافه المهنية من خلل الوعي بقدراته وميوله وقيمه، كما يتم التخطيط لمهنته

المفضلة. 

والتخصص    - 2 التحديد :   مرحلة   سنة ، وينتقل الفرد من21-18تمتد من سن  

 الخيار المهني العام و المؤقت وغير محدد، إلى الخيار المهني الخاص المحدد ، ويتخذ

الخطوات الضرورية لتنفيذ وتحقيق هذا القرار .

نفيذ-   3 ت ل ا   سنة ، وفيها يتم النتهاء من التعليم24-21تمتد من سن : مرحلة

والتدريب اللزمين للمهنة، والدخول في مجال العمل المهني وتنفيذ القرارات المتخذة .

4: والستقرار-    ثبات ل ا   سنة ، ومن خصائصها الثبات30-24تمتد من سن   مرحلة

 في العمل، واستعمال الفرد لمواهبه لثبات صحة  وملئمة القرار المهني،  وفي هذه

المرحلة يغير الفرد في مستواه المهني دون تغيير المهنة .

لنمو-    5 وا الستمرار   فما فوق ،  فيها يتأقلم الفرد مع30تمتد من سن : مرحلة

 مهنته من خلل إتقان مهارات العمل التي يكتسبها نتيجة أقدميته ، ويشعر الفرد في

هذه المرحلة بالمن والراحة النفسية .

"وقد ذكر    عشر فرضيات لها علقة بتحديد مراحل النمو المهني، وهي مبينةسوبر" 

)1(على أسس نفسية واجتماعية وجسمية وموقفية ، وتمثل حياة الفرد المهنية وهي : 

-يختلف الفراد في قدراتهم وميولهم وسماتهم الشخصية .

259،260 - د.سهام درويش أبو عيطة : مرجع السابق ، ص 1
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-صفات الفرد تلعب دورا كبيرا في تحديد المهن الملئمة له .

 - كل مجموعة المهن تتطلب نمطا مميزا من القدرات والميول والسمات

الشخصية .

 -إن النمو والخبرة يلعبان دورا أساسيا في تحديد مفهوم الذات ، وبالتالي تحديد

 المهنة ودرجة الكفاءة والنجاح ، ويبدأ اكتمال الذات بدرجة كبيرة بنهاية مرحلة

المراهقة المتأخرة .

 - لخص عملية النمو المهني بخمس مراحل : النمو ، الستكشاف ، التأسيس

الحتفاظ والنحدار .

 -من العوامل الساسية في تحديد نمط حياة الفرد ، المستوى القتصادي

 والجتماعي للسرة، وقدرة الفرد العقلية وسماته الشخصية ، والخبرات التي يمر

بها .

 -إن نضج القدرات والميول يعد عامل مكمل لمساعدة المسترشد ، وإشارة في

تنمية مفهوم الذات المهنية واختيار المهنة المناسبة له فعليا .

 -مفهوم الذات ناتج عن تفاعل الستعدادات الموروثة ، وممارسة الدوار المختلفة

 في الحياة بايجابية واستحسان المحيطين به ، ويرى أن درجة نمو مفهوم الذات

وتحقيقها يعد جوهر عملية النمو المهني .
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 -يحتاج الفرد للمواءمة بين الصفات الفردية والعوامل الجتماعية، لتحقيق مفهوم

 الذات المهنية في مراحل النمو المهني ، وعند عملية الرشاد المهني الكاديمي،

وعند اللتحاق بعمل فعلي .

 -إن نجاح الفرد في تحقيق نمو ذاتي مهني يتميز بالنمو ، الستكشاف ، الستقرار ،

 المحافظة وتقبل النحدار، مما يجعله يحقق الرضا والسعادة في العمل مدى

الحياة .

 : النظرية*    حول ملحظة

 لنظرية"سوبر"مبادئ واضحة تنطلق من علم النفس،لذلك فانه يمكن تطبيقها من-

 خلل عملنا الرشادي في المدارس، خاصة و أنها تركز على الرشاد المدرسي في

 المدرسة أو مع الطلبة، كما أن سوبر لم يكن جامدا بل طور النظرية، حيث اقترح عمل

 اختبارات باستخدام اللعاب مع الطفال من خلل النشطة للكشف و التعرف على

 نواحي القوة و الضعف لديهم، كذلك طور المفاهيم التي اعتمد عليها كمفهوم الذات،

والقول بان كل فرد يختلف من فرد لخر .

"نظرية -   تستند إلى نتائج الدراسات والبحوث التي قام بها ، لذلكسوبر" 

 جاءت متناسقة ومنظمة بصورة جيدة، مما أعطاها وضوحا ومكانة في

 الرشاد المهني ، وميزت هذه النظرية بين السلوب الرشادي المستخدم

 مع الناضجين مهنيا وغير الناضجين ، وهؤلء يتم تزويدهم بمعلومات

 ومهارات بهدف المساعدة على اتخاذ القرار المهني سواء بالمدرسة أو

غيرها .
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" -أضاف   أن هدف الرشاد المهني هو مساعدة الفرد على إنماء وتقبلسوبر" 

 صورته لذاته، وان تكون هذه الصورة متكاملة وملئمة لدوره في عالم العمل ، كما

 اخذ بعين العتبار سعادة الفرد بغض النظر عن كمية أو نوع النتاج أو العمل وربط

ذلك بالمنفعة العامة للمجتمع .

المهنية*     لتربية ا :نظرية

 إذا كانت النماذج السالفة الذكر هي عبارة عن تفسيرات للختيار المهني وفقا للنموذج 

-النهائي، فان نظرية التربية المهنية لـ    كذلك مع الفارق انه يحدث"venronفنرون" 

 التأثير المباشر على الفرد لغرض تربيته مهنيا ، ويحدد هذا النموذج المراحل المهنية

والمستوى العمري لدى الفرد والمهارات اللزمة لكل مرحلة .

النظرية*       هذه حسب النمو :مراحل

  في هذه المرحلة يجب توعية الطفال في مرحلة الروضة، وحتى الصفأ - الوعي :

 السادس أساسي بادراك ذواتهم ومساعدتهم على توسيع أفاقهم المهنية وإدراك قيمة

لعمل والسلوك الجتماعي .

:  الكتشاف المهني  ب-   ويقدم للفراد في هذا الصف السادس وحتى السابع ويتدرب 

 الطفال في هذه المرحلة على تطوير مفاهيم عن ذواتهم وتقدم لهم معلومات أوسع

في مجال المهن وعالم الشغل .

  يقدم لطلبة الصف التاسع والعاشر ، يقدم لهم المعارف عن:     ج- التوجيه المهني

 الجوانب النفسية والجتماعية المتعلقة بالعمل ، ويساعدون على بناء ذواتهم وتوضيح
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 مفاهيم عن ذواتهم ويتدربون على القيام بسلوكات اجتماعية مقبولة ، و يقدم لهم

مفاهيم عن متطلبات وحاجات المهن اللزمة .

 يقدم لطلبة الصف العاشر والثاني عشر : حيث تقدم لهم معارف د- العداد المهني :

 لزمة من اجل الدخول في المهنة ، وتوضح لهم عادات العمل وأخلقيات والعوامل

 النفسية والجتماعية المتعلقة بهم ، والتدريب اللزم للدخول فيه ، كما توضح لهم

ميولهم وتفضيل تهم المهنية .

 : يتعرف الخريجون على اختيار المهن وعلقته بالميول  ما بعد المدرسة الثانوية -26

)1.(والقدرات ، ويساعدون على تطوير مهارات مهنية وشخصية للدخول في المهنة 

الشخصية  -2 :   نظريات

 ظهرت نظريات عديدة تعتمد على الشخصية في مجال الختيار والنمو المهني ،

رو ( ونشرت ضمن دراسات قام بها بعض علماء النفس مثل  آن

ANNROE  ند هول سمبول وCHAVERشافر وJ.HOLLANDوجون

SAMBOLEوأكد هؤلء العلماء العلقة الوثيقة بين عمليات الختيار المهني،  

 ونظريات الشخصية ، وذلك من حيث الحاجات الخاصة بالفئات المهنية وأنماط الحياة

عند العاملين في المهن المختلفة والمراض المرتبطة بالمهن والعمال .

 وتستند هذه النظريات إلى أساس الرتباط بين خبرات الشخص في طفولته المبكرة

 واتجاهاته وميوله وقدراته وبين عوامل الشخصية المؤثرة في اختياره المهني ، باعتبار

53،54 - أحلم عبايدية، مرجع سابق،1
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 آن الفرد يختار وظيفته لكونه يرى فيها إمكانية إشباع حاجته ، وان نجاحه في العمل

واندماجه به يعبر بالتدرج عن خصائصه، ومن أهم نظريات هذا التجاه :

1- "   " رو  آن :   ANN ROE  نظرية

 " رو"    متخصصة في علم النفس الكلينيكي ، قامت بإجراء عدة دراسات حولآن

 موضوعات الختيار والنمو المهني، استنادا للسمات الشخصية عند العلماء والفنانين

والمبدعين، وخاصة علماء الطبيعة والفيزياء والحياء .

" توصلت   " رو   إلى مكونات عديدة تشكل محددات الختيار المهني في نظرياتهاآن

وهي كما يلي : 

 تؤثر خبرات الطفولة في عمليات الختيار المهني لدى الفرد عند وصوله إلى-1

 مرحلة اتخاذ قرار هذا الختيار ، وان الفراد الذين يعملون في مهن ذات توجه

 إنساني وشخصي يتذكرون خبرات طفولتهم المبكرة الدافئة أكثر من الذين

يعملون في مهن ليس لها توجه إنساني .

 هناك عدة عوامل وراثية كالذكاء والقدرات، ل تشكل دليل واضحا وقطعيا على-2

 أهميتها في اختيار المهن ، ولكن نوع الشخص كونه ذكرا أو أنثى تحدده

 العوامل الوراثية ، وان هناك تباينا في القدرات حيث تتجه قدرات الذكر نحو

 منحى معين كالنواحي الميكانيكية ، بينما تتجه قدرات الناث باتجاه النواحي

اللغوية مثل ، وان أسلوب التعبير عن تلك القدرات يدخل ضمن العوامل البيئية. 

  إن الشخاص الذين يعملون في مهن ووظائف وأعمال ذات توجه نحو الناس-3

 يظهرون ميل للختلط بالخرين وبناء علقات معهم ، مثل: علماء النفس
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 والجتماع أكثر من الفراد الذين يعملون في مهن ليس لها توجه نحو الناس

1مثل: علماء الطبيعة والمهندسين .

 إن السلوب الذي تتطور به الميول والقدرات الخاصة وعوامل الشخصية-4

 الخرى هو الذي يحدد بواسطة التجاهات والنواحي التي تتصرف بها الطاقة

 النفسية بصورة تلقائية ، فمثل : عندما يذهب الفرد للسوق ، فانه يدرك أشياء

معينة أو بضائع محددة تكشف عن اهتماماته وميوله الشخصية.  

 تتعلق المجالت التي تتصرف فيها الطاقات النفسية للفراد بنواحي الرضاء-5

 والحباط في الطفولة ، وان هناك عوامل وراثية تحدد حاجات النسان كالتي

 حددها ماسلو وهي الحاجات الفزيولوجية كالماء ، الطعام ، والهواء والحاجات

 المنية كالستقرار ، المان ، النظام ، الحماية ، إضافة إلى الحاجات الخرى

كالنتماء وتقدير الخرين والحب وتقدير الذات .

 إن النواحي الشعورية واللشعورية  تؤثر على انجازات الفرد ، وان المحور-6

 الساسي لدافعية الشخص ل تقتصر على قوة الحاجات اللشعورية  وتنظيمها

فقط .

 إن النواحي اللشعورية  تؤثر على اختيارات الفرد في المجالت المختلفة ، وان-7

 توجيهات الطاقة النفسية واهتمامها هي المحدد الساسي للميدان أو الميادين

 التي يختارها الفرد لنفسه  ، ول ينطبق هذا على المهنة فحسب بل يشمل

مجالت الحياة جميعها .

181 -بديع محمود القاسم،مرجع سابق،ص1
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 هناك حاجات ترضى بسهولة عند الفرد ، وهناك حاجات بصعوبة والحاجات-8

التي ترضى تمنع ظهور الحاجات التالية وتصبح كأنها دوافع مانعة .

 فالطفل الذي يبدي حبا للستطلع في موقف معين ، فان هذه الحاجة تؤدي إلى كف

 الحاجة إلى الستطلع في بعض المواقف ، وان الحاجات التي يؤجل إرضاؤها عند

 الشخص إلى وقت ل حق تصبح محركات دافعية ل شعورية للسلوك ، وتكون قوية

 التأثير بقدر مدة تأجيل الرضاء ، الختيارات المهنية للفرد مرتبطة بالحاجات التي اجل

إرضاءها .

 - إن التجاهات والعلقات السرية والوا لدية تنعكس على سلوك الراشد  وهي9

تكون واحدة من ثلث : 

: الهتمام الزائد به .والثالث : تقبله ، والثاني  تجنب الطفل ، الول :

وانه يمكن تحديد موضوعات مهنية عديدة ترتبط بسلوك الراشد المهني .

 -إن الخصائص التي تميز المجموعة والمستوى الذي سيختاره الفرد ، يبدأ في10

 الظهور بوقت مبكر جدا على القل في مرحلة المراهقة ، وان موقف البيت والسرة

يحدد تلك الخصائص والنماط إلى درجة كبيرة في مرحلة مبكرة من حياة الفرد .   

 -يمكن تقسيم المجموعات المهنية في ضوء ما تقدم إلى ثمانية مجموعات11

)1(كمايلي : 

-وظائف تقوم على تقديم الخدمات .

- وظائف تقوم على العمال واتصالت العمال.

183 - د. بديع محمود القاسم : مرجع سابق ، ص 1
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-وظائف تقوم على نواحي التكنولوجيا .

-وظائف تقوم على العمال الثقافية .

-وظائف تقوم على العمال العلمية .

-وظائف تقوم على التصالت الخارجية .

-وظائف تقوم على العمال التنظيمية .

-وظائف تقوم على العمال الفنية والترفيهية .     

"  أي أن   رو"    قسمت المهن إلى ثمان مجموعات تتنوع على : الخدمة، العملآن

 التكنولوجيا ، العمل في الخلء ، العمال ، العلوم ، التنظيم ، الفنون والتسلية ،

  وهي1الثقافي العام ، ثم قسمت بعد ذلك كل مجموعة إلى ستة مستويات تبدأ من 

 وهي ادني مستوى .6اعلي مستوى وتنتهي بـ 

"  وتعتقد  رو"    أن الخصائص التي تميز المجموعة والمستوى الذي سوف يختارهآن

 الفرد تبدأ في الظهور في وقت مبكر جدا على القل في مرحلة المراهقة،  ويجب أن

تأخذ بعين العتبار عند الختيار المهني ، وهي مقتنعة تماما بأهمية أنماط الحياة .

"  رسمت  رو"     قسمت بموجبه الناس إلى فئتين حسب1957تصنيفا مهنيا عام آن

 المهن والوظائف التي يتوجون إليها ، وهذا يعكس تأثر التربية المنزلية الولى

 والخبرات المبكرة في عهد الطفولة على السلوك والختيار المهني وهذان التجاهان

هما : 

* التوجه نحو المهن التي يغلب عليها الهتمام بالعلقات الشخصية .

* التوجه نحو المهن التي ل تهتم بالعلقات الجتماعية والشخصية .
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 أي أن هناك فروقا في خصائص الشخصية للناس في مختلف المهن ، إذ أن للفراد

خلفيات وخبرات طفولية مختلفة ، يختلف الناس في توجههم المهني تبعا لذلك .

"  ولقد صنفت  رو"    مستويات العاملين في المهن إلى ما يلي :آن

  : مثل: العمل كباحث اجتماعي ، مدير مبيعات ، رئيس وزارة ،- مهن الدراك العالمي

مخترع ، مهندس بحث ، طبيب أسنان ، دكتور ، قاضي ، بروفيسور ، ومخرج تلفزيوني .

:- مهن الدارة والتنظيم   ويعمل الشخص في هذا المجال كمدير مساعد ، مدير 

 موظفين ، مدير فندق ، طيار عسكري ، مهندس بترول ، صيدلني ، فيزيائي ، كيميائي ،

معلم ومعماري .

:- شبيه المهني والداري   ويعمل الشخص في هذا المجال كممرض ، رجل مبيعات ، 

محاسب ، طيار مدني ، نحال ، معالج طبيعي ، كاتب قانوني ومصور .

  : ويعمل أصحابها في سلك الشرطة ، باعة في المزاد العلني- مهن ذات مهارات عالية

، كتاب، احصائيون ، نجارون ، تقنيون ورجال زخارف .

:- مهن ذات مهارات متوسطة   ويعمل أصحابها كطباخين ، باعة متجولين ، عمال ، 

سائقي الشاحنات ، صيادي اسماك ، أمناء وعارضي أزياء .

  يعمل أصحابها في مجال التنظيمات ، وباعة الصحف وموزعي:- مهن بدون مهارة

 )1 البريد ، مساعدي تجارة ، عمال في المزرعة وخدم .(

"   وقد يصلح تصنيف  رو"    إلى حد كبير في مساعدة الطالب على اختيار مهنته ،آن

 وعدم استخدام هذا التصنيف يجب أن يطلق على الطالب احد الختيارات المهنية
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 المقننة ، وان يعقب ذلك مقابلة شخصية للتوجيه والرشاد النفسي ، ثم دراسة للمهن

"   التي التي تضمنتها قائمة  رو"    في كل مجموعة لتحديد بعض المور مثل:آن

 شرط السن ، التعليم والتدريب ، فرص التوظيف ، المرتبات و الترقية ، وبهذه البيانات

يستطيع الشخص أن يعرف النماط المختلفة للنشاط المطلوب في كل مستوى .

 وتعتبر مثل هذه الطريقة مجدية إلى حد بعيد في مساعدة الفرد على القيام باختيار

 مهني سليم ، ل سيما لو تعزز ذلك بتطبيق احد الختيارات المقننة لقياس الميول

 المهنية .

النظرية*    حول  : ملحظات

"  اعتبرت .1 رو"    أن عدم إشباع الفرد لحاجاته العليا في هرم الحاجاتآن

 سيؤدي إلى اختفاء هذه الحاجات ، وسيكون عنده تثبيتا للحاجات المشبعة،

 والتي ستصبح مسيطرة على الحقيقة وان هذه الحاجات تبقى مكبوتة في

اللشعور حتى يتم إشباعها .

"    إن الدراسات التي أجرتها .2 رو"    شملت علماء بيولوجيا وفيزياء وعلماءآن

 اجتماع ، وهم ليسوا عاديين، ولذلك جاءت نتائجها منطلقة على هذا المجتمع

)  1 (المر الذي ل يمكن تعميمه على بقية أفراد المجتمع .

هولند   -1 جون :   نظرية  

 وتسمى نظرية النماط المهنية ، إذ تفترض هذه النظرية أن اختيار النسان لمهنة ،

 يكون نتاج الوارثة وعدد غير قليل من عوامل البيئة والثقافة والقوى الشخصية، بما في
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ذلك الزملء والوالدين والطبقة الجتماعية ، الثقافية والبيئية والطبيعية .

" ويفترض "  انه يمكن تصنيف الشخاص على أساس مقدار تشابه سماتهمهولند 

 الشخصية إلى عدة أنماط ، كما انه يمكن تصنيف البيئات التي يعيشون فيها إلى عدة

 أصناف على أساس تشابه هذه البيئات بعضها مع بعض، وان المزاوجة بين النماط

 الشخصية مع أنماط البيئة التي تشبهها يؤدي إلى الستقرار المهني ، والتحصيل

 والنجاز والبداع ، فالشخص يختار عادة المهنة التي تتفق مع سماته الشخصية

)1(وميوله وقدراته، مما يؤدي إلى شعوره بالسعادة ويحقق له الرضا النفسي .

 تعتمد على ثلثة محاور أساسية :هولند" إن جوهر نظرية "

 : يتعلق بالبيئة .الول*  

 : لثاني*   يتعلق بالفرد .ا

: لثالث*    يتعلق بتفاعل الفرد مع البيئة .ا

" وينطلق فهم  " للبيئة من مسارين : هولند 

-:  : يئات  لب ا   وهي مجموعة من البدائل المهنية التي يحدد بموجبها  الول

مدى الختيار .

:  :   الثاني - الجتماعية  بيئة ل   وهي المجموعة التي يتحدد بموجبها  ا

شدة الضغوط الموجهة نحو الفرد عند الختيار .
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  " ستة بيئات مهنية تقابلها ستة أنماط للشخصية، سميهولند" هذا وقد اقترح 

 الولى "البيئات المهنية" والثانية "التطور الهرمي لسمات الشخصية"، ويمثل هذا التطور

الهرمي تكيف الفرد مع البيئات المهنية الست .

 هذا وقد أعطت البيئات المهنية الست نفس أسماء أنماط الشخصية، وهذه النماط

والبيئات هي : 

:  البيئة الواقعية-1   ويقابلها البيئة المهنية، الميكانيكية أو اللية، ويتصف الشخاص   

ضمن هذه البيئة بـ : 

 العدوانية والميل نحو النشاطات التي تتطلب تناسقا حركيا وقسوة-

ومهارة جسمية ورجولة .

 يتجنبون المواقف التي تتطلب مهارات لفظية ، وذات العلقة مع الخرين-

.

يفضلون التصرف والفعل أكثر من التفكير.-

يمتازون بأنهم يميلون في تعاملهم مع مشاكل الحياة.-

 يفضلون العمال اليدوية البارعة، والدوات والجهزة والحيوانات،-

ويكرهون المساعدة والفعاليات التعليمية .

قيمهم أشياء ملموسة مثل: المال والقسوة .-

 ومن المثلة عن المهن التي تمثلها هذه البيئات : العمال ، الفلحون ، سائقو الشاحنات

، النحاتون .
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:  البيئة العقلية-1   ويقابلها أصحاب التوجه العقلي ، ويتصف الشخاص ضمن هذه   

البيئة بأنهم :

 - يفضلون التفكير في حلول المشاكل أكثر من التصرف بها، و يميلون إلى التنظيم و

الفهم أكثر من السلطة .

 يستمتعون بمطالب و نشاطات العمل الغامض، و يهتمون بالبحث عن علل-

الشياء و علقتها .

يمتلكون قيما و اتجاهات غير تقليدية .-

يتجنبون التفاعل الجتماعي و تكوين العلقات مع الخرين .-

 و من المثلة عن المهن التي تمثلها هذه البيئة: الطباء، الباحثون، الفيزيائيون، علماء

النسان .

  و يمثلها أصحاب التوجه الجتماعي، و يتصف الشخاص ضمنج- البيئة الجتماعية :

هذه البيئة بما يلي : 

 يمتلكون مهارات لفظية، و مهارات تتعلق بالعلقات الجتماعية لتحقيق-

أهدافهم المهنية .

قيمهم الساسية إنسانية و دينية. -

 يفضلون التعليم و الخدمات الجتماعية و الرشادات و المعالجة النفسية، و-

 يتجنبون المواقف التي تتطلب حل المشاكل بطريقة عقلية أو تتطلب مهارات

 جديدة، و من المثلة عن هذه المهن التي تمثلها هذه البيئة: الخصائيون

الجتماعيون، المرشدون، لمعلمون ............الخ.
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 و يتصف الشخاص ضمن هذه البيئة بــ :د-البيئة التقليدية:

 اللتزام و التقيد بالقوانين و القواعد و النظمة الجتماعية، و الرغبة فــي-

العمل مع أصحاب السلطة و النفوذ . 

يتجنبون المواقف التي تحتاج إلى علقات شخصية، و مهارات جسمية .-

القدرة على ضبط النفس .-

يفضلون النشاطات التي تتضمن تنظيما لفظيا و عدديا.-

ينجزون أعمالهم من خلل المتثال بالطاعة .-

يحصلون على الرضا و يتجنبون الصراع و القلق .-

يميلون إلى الروتين في حياتهم .-

 .)1(يميلون إلى أعمال السكرتارية، المحاسبون، المكتبيون-

:  هــ - البيئة المغامرة   و يقابلها البيئة القتصادية، و يتصف الشخاص ضمن هذه البيئة   

بــ : 

إتقان المهارات اللفظية التي تحتاج إلى جهود عقلية .-

 يدركون أنفسهم كأفراد أقوياء لديهم سلطة و سيادة و قدرة على التأثير-

في الخرين .

يتجنبون اللغة المحددة بشكل جيد .-

اجتماعيون يهتمون بالقوة و المركز الجتماعي .-

يميلون إلى العمال الخطرة و غير العادية .-
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 و من المثلة علــى المهــن الــتي تمثلهــا هـذه الــبيئة : رجــال السياسـة و المحامـاة،

الصحافة، رجال العمال و مندوبي المبيعات. 

 و يقابلها أصحاب التوجه الفني و يتصف هؤلء بأنهم : و – البيئة الفنية :

يفضلون التعامل مع الغير مباشرة  . -

 يفضلون التعامل مع مشكلت البيئة من خلل التعبير الــذاتي، و يتجنبــون-

المواقف التي تتطلب مهارات جسمية .

درجاتهم على مقياس النوثة عالية .-

 و من المثلة على المهــن الــتي تمثلهــا هــذه الــبيئة: الموســيقيون، الشــعراء و الدبــاء،

 الرسامون، و من الفكار الرئيسية في نظرية هولند أن الفراد ينجــذبون للمهــن الــتي

 تلبي حاجاتهم الشخصية و تزودهم الشعور بالرضا، و تسمح لهم بممارسة مهاراتهم و

 التعبير عن اتجاهاتهم، و إن كان هناك اتجاهين أو ثلثة شــبيهان ببعضــهما البعــض أو

 قريب الشبه على القــل فــي قوتهمــا فــإن الفــرد ســيتردد فــي اختيــاره للــبيئة المهنيــة

 .)1(المناسبة التي يواجهها الفرد لعدم معرفة فئة نفسه و عالم الشغل

 و يقرر هولند على أن الدقة في اختيار الوظيفة، هي إلى حد مــا تعــد الدقــة فــي

 معرفة الــذات و فــي معرفــة الوظيفــة، هــذا و يســير هولنــد إلــى ضــرورة وجــود

 انسجام القدرات مع متطلبات البيئة المهنية عند اختيار المهن، و أن بحث الفرد عــن

البيئات المهنية يمكن أن يتم بعدة طرق و بمستويات مختلفة من الوعي .
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ــتوى أو  كما يشير أيضا هولند إلى ما سماه "بمستوى الهرم" و الذي يقصد به المس

 المدى الذي يسعى الفرد للوصول إليــه ضــمن بيئة مهنيــة معينــة، ول ينكــر هولنــد أثــر

 الوالدين و السرة على النمط الشخصي للفرد، الـذي يـؤثر علـى اختيـار الـبيئة المهنيـة

التي تتناسب مع هذا النمط . 

 أما الختيار المهني فهــو نتيجــة للــترتيب الهرمــي لنمــاط الشخصــية الســتة عنــد

 الفراد، بالضافة إلى الضغوط الجتماعيــة و القتصــادية الخــرى، و تعتمــد ســهولة أو

 صعوبة اتخاذ القرار فيما يتعلق باختيار الفرد لمهنته على درجة وضوح التركيب الهرمي

 . )1(لنماط الشخصية عنده

 : يئة*     ب ل ا و الفرد  يرى هولند أن أغلب العلماء و الباحثين الذين تكلموا عنتفاعل

 هذه النظرية عبروا عن شيء واحد، هو أن هناك تلؤما بين الــبيئة الــتي يعيــش فيهــا

 الفرد و مهنته، التي تعبر عن جزء من مهاراته و يعبرون من خللهــا عــن اتجاهــاتهم و

 قيمهم للتصدي للمشاكل و الدوار المطلوبة و تجنب الدوار غير المرغوبــة، و غالبــا مــا

تكتسب معرفة الفرد عن نفسه و عن المهن ل شعوري.

 إن اختيار الفرد لمهنة ما بعد تخرجه يعتبر محصلة لمجموعة من القوى المعقدة الــتي

 تتضمن تدرجا هرميا لختيــاراته، و يـرى هولنــد بـأن الشخصـية هـي نتــاج المؤشـرات

 الوراثية و البيئية، و ينمو الفرد من خلل البيئة ليتكون لديه نمط معين للشخصــية يتخــذ

 من خلله مجموعة من القرارات التربوية التي لها تضمينات خاصة بــبيئة مهنيــة، و كلمــا

 دعمت هذه القرارات عن طريق مستوى التدرجات الهرمية أدى بــه إلــى انجــذابه نحــو
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 مهنة داخل البيئة الملئمة التي تكونت عنــد مســتوى المهــارات الــتي ترتبــط بقــدراته، و

 مهما يكن فإن سلمة القرارات المتخذة هي نتيجة لمدى وضوح  بنــاء التــدرج الهرمــي

 النامي و قد يكون التفاعل بين الشخصية و البيئة غير متطابق و قــد يكــون متطابقــا، و

 هذا المر يتوقف على كون الشخصــية و الــبيئة مــن نفــس النمــط .  و لمــا  لكــل فــرد

 أسلوب حياته الذي بناه على قيمه و ميوله و استعداداته، و سمات شخصيته و ذكائه، و

 مفهومه عن ذاته، فإن هذا السلوب يساعد على توجيه الشخص بدرجات متفاوتة نحو

 البيئات المهنية التي سبق ذكرها، و قد أوضح هولند أنه يوجد داخل كــل مجــال مهنــي

مستويات مختلفة يمكن اللتحاق بها بناء على مستوى قدرة الفرد و تقييمه لذاته .

  ففي المجال الميكانيكي توجد مهـن متعـددة تــتراوح مـا بيــن الهندسـة الميكانيكيـة أو

 مكانيك السيارات إلى عامل اللحام، كما يمكــن التعــرف علــى مســتوى قــدرة الفــرد و

 تقييمه لذاته باستخدام اختبارات الذكاء و مقاييس المركز الجتماعي و الختبارات التي

 تساعد على تبيين درجة إدراك الفرد لمهاراته و درجة تقديره  بالمقارنة مع الخرين، و

 .)1(قد افترض هولند أن كل من القدرة و تقييم الذات يتفاعلن

 و قد وضع هولند برنامجا متكامل لســتخدام نظريتــه فــي الرشــاد، حيــث أعــد اختبــار

 ميول البحث عن الذات، و يستخدم لمعرفة ميول و كفاءات المسترشــد و المهــن الــتي

 يميل إليها، و هي مضافة على ست بيئات أو شخصيات كما جاء فــي نظريتــه كمــا اعــد

 الدليل المهني الذي يتفق مع ما جاء في اختبار الميول، كما وضع تصــورا للعلقــة بيــن
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 الشخصيات الست لمساعدة المسترشدين علــى التعــرف علــى ســماتهم الشخصــية، و

السمات الشخصية للعاملين في الميدان الذي يرغبون أو يميلون إليه .

 و قد يستخدم هــذا البرنامــج الرشــادي بمسـاعدة المسترشـدين فــي اتخـاذ قراراتهـم

 المهنية و التعرف على عالم الشغل و التعرف علــى ميــولهم و كفــاءاتهم، و قــد يتفــق

 هولند مع أصحاب النظرية العقلنية في الرشاد النفسي في مساعدة الفرد لمعرفــة

 ذاته و معرفة طريقة تفكيره و العوامل البيئية و الذاتيــة الــتي يجــب أن تــوجه أو تغيــر

 تفكيره، و يصنف هولند مع أصــحاب المدرســة الواقعيــة العقلنيــة الــتي تعتمــد علــى

 .)1(المقاييس و الختبارات في تقديم الخدمة الرشادية

: الشخصية*      أنماط بين   أصــبح مــن الواضــح أن أنمــاط الشخصــيةالعلقات

 مرتبطة مع بعضها بطرق مختلفة، و قد بدأ هولنــد يكتشــف أن بعــض الــبيئات المهنيــة

 متشابهة سيكولوجيا أكثر من الخرى، و يمكن أن تقدم النمــاط علــى شــكل سداســي

 بحيث يبين الطار الخــارجي للشــكل مرتفعـة قريبـة مـن بعضــها أكــثر مـن تلـك القـل

 ارتباطا، فالواقعية قريبة من البحثية في جانب واحد و التقليديــة فــي الجــانب الخــر، و

 لكن بعيدة بوضوح عن الجماعية و بعيدة جدا عن المغامرة، و يمثل الشكل السداسي

 التالي التشابهات السيكولوجية بين البيئات المهنية و أنمــاط الشخصــية و التفاعــل فيمــا

. )2(بينهم

الرسم

        فئات متجاورة ومتماثلة                          

.68 - د. سهام درويش أبو عطية: مرجع سابق، ص1
.68- عزت عبد الهادي وسعيد حسني العزة: مرجع سابق، ص 2
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  فئات مضادة غير متماثلة                          

                                                                        فئات وسطى نصف متماثلة    

                                                    

                                            البحثية

الواقعية الفنية

    

التقليدية الجتماعية

                                              المغامرة

رقم   :  1  شكل و            يـة المهن ئات ي لـب ا بيـن السـيكولوجية التشابهات  يمثل

. نها      بي التفاعلت و الشخصية النماط

 : )1(و يمكن تلخيص نظرية هولند في الجدول التالي

 نمط الشخصــية

و نوع المحيط 

 نمـــط الشخصـــية و أهـــم

مميزاتها 

 نــوع المحيــط متطلبــات

التحكم المناسبة 

 نوع الخلفية (الطار) نوع

المهنة 

تدريبية -الواقعي 

ذكرية -

مادية -

ثابتة -

اجتماعية -

التنظيم -

المنهجية -

التحكم -

الموضوع-

ية 

 استخدام-

المكنة 

 الطار-

 العام: متمكن من

  الزراعة،،منصبه

بناء المشاريع 

 المهن:-

 ميكانيكي،

 مهندس مدني،

العمال اليدوية 

1 - Richard NELSON-JONES, The theory and practice of course using psychology m Holt, 
London, 1982, p168. 
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-ثقافية –مستقلة –تحليلية –البحثي 

دقيقة –فضولية –منطقية –

نقدية –منهجية –انطوائي –

محافظ 

 الملحظة و الرمزية،

 البداعية، البحث

 الفزيولوجي و

 البيولوجي أو الظواهر

الثقافية  

 الطار العام : البحث

المخبري، المكتبات 

 المهن : بيولوجي، عالم

 رياضيات، البحوث

التحليلية أنتروبولوجيا  

-خيالية –حدسي –انفعالية –التقني 

مندفع غير متكيف-أنثوية –

الصالة –معقد-استقللية –

استبطاني 

الحرية –نشاطات-

 كفاءات-خلق-إيداع

فني 

الطار العام : الدراسة –

الرقص 

 المهن : كاتب ,فنان

,مهندس معماري,ممثل 

اجتماعي –مثالية-مسؤول –الجتماعي 

 أنثوية –مساعد –علقات

صداقة 

 تسيير الخرين لتكوينهم

و توجيههم 

 التدريب، متطور علج

أو مساعدات إرشادية 

 الطار العام : المدارس

 المعاهد، المساجد

،الكنائس 

 المهن : أخصائي نفسي

 اجتماعي ،أستاذ

المعاهد 

حيوية –مغامر-ثقة بالنفس-التجاري 

 اجتماعي –مجازف-تفاؤلي

–طموح –مستبد –مندفع 

 تسيير الخرين للحصول

 على تنظيمات أو

 تحقيق أهداف خاصة

بالفرد 

 المهن : بائع سيارات،

 عامل بالبنك، عامل

مبيعات، إداري 

متكيف –منظمين –مطيع –التقليدي 

مثابر –يقدم نصائح-عملي 

 الترتيب، تحكم منتظم

 للبيانات –تنظيم البيانات

المكتوبة و الرقمية –

 دراسة نظام البيانات

الموجودة في اللت 

 الطار العام: البنوك،

 ,مكاتب,الشرطة ,مكاتب

الملفات ,مكاتب تجارية 

المهن : رجل مكتبات 

) رقم   "2جدول  " ند):    هول نظرية ملخص
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: النظرية*     حول ملحظات

 يستطيع الباحث عن طريق هذه النظرية التنبؤ باختيار الطالب المهنــي و بعــض صــفاته

 الشخصية، حيث يوجد من بحوث "هـول نـد" الـتي تشـير إلـى أن التوجهـات الشخصـية

 موجودة بنفس القدر الذي وضعها به، و أن البيئات المهنية موجودة أيضا كما أفترضــها،

 كما أن الكثير من الصـفات الـتي توقـع وجودهـا فـي النمـاط ثبـت وجودهـا، و تشـير

 المعلومات المتوفرة إلى أن التوجهات الشخصية مرتبطة بأنماط عائلية خاصــة بســلوك

 الباء و المعتقدات و الطموحات التي يحددونها لبنائهم، و بشــكل عــام يمكــن القــول

 بأن هذه النظرية تغطي مفهوم الختيار المهني بأوسع أشكاله، إل أنها مــازالت تعــاني

 .)1(من أوجه النقص التالية

 - أن الخواص البيئية و الفردية ليست متنوعة فقــط، و لكنهــا عرضــة للتغييــر و يعتقــد1

ــاس  هولند أن التغير من نقاط الضعف الكبرى في نظريته، فهو يرى بأن هناك من الن

من يتغير بسرعة و البعض الخر ل يتغير كثيرا .

 كما يرى أيضا أنه ل يوجد معادلت واضحة لمقدار التغير، و يؤكد أن قــدرة النظريــة

على التنبؤ بالختيار المهني يعتمد على درجة الثبات و التغير لهذه الخواص .

 - يركز هولند على الذكاء و التقييم الذاتي في نظريته، و لم يوضح عوامل أخرى لهــا2

 أهميتها في الختيار المهنــي مثــل: الوضــع الجتمــاعي، الوضــع القتصــادي، و التنشــئة

الجتماعية .

.70، 69- المرجع السابق، ص  1
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 - لم تهتــم هــذه النظريــة بعمليــة تطــور الشخصــية و نموهــا و دورهــا فــي الختيــار3

المهني، و هذا مأخذ خطير، لن فهم الشخصية مهم لفهم تطور المهنة .

 - لم تقدم هذه النظرية الكثير مــن القتراحــات العمليــة لمعالجــة مشــكلت الختيــار4

المهني، أو تعريف أهداف إرشادية مهنية مرتبطة بهذه المشكلت .

3: السلوكية-    نظر ــدمkrumboltz من ابرز قادة التجاه "كرمبولتـز- وجهة   -الذي ق

 دراسات و أسس نظرية في الختيار المهنـي، و فيمـا يلـي أهـم مـا جـاء فـي نظريتـه

. )1(بالضافة إلى جملة من العلماء الذين  يساندونه في هذا التجاه

: المهني-     ار ي للخت الجتماعية النظرية  وضع هذه النظرية "كرمبولتز و ميشــال-أ

michell– و جيلت gellat ــاك1975 " سنة   و تعتمد هذه النظرية علــى أســاس أن هن

 العديد من العناصر خارج قدرة الفرد تلعب دورا هاما في مجرى حياته كلهــا، بمــا فــي

ــة  ذلك قدراته و اختياراته التربوية و المهنية، و يعتقد أصحاب هذا التجاه أن درجة حري

 الفرد في اختياره المهني هي أقل بكثير يعتقد الفرد، و أن توقعات الفرد الذاتية ليست

 مستقلة عن توقعات المجتمع منه، و المجتمــع بــدوره يفــترض أن يقــدم فرصــا مهنيــة

 ترتبط بالطبقة الجتماعية التي ينتمي إليها الفراد، كما أشار إلى تــأثير الســرة كعامــل

 مهم يساعد على التنبؤ باختيــار المهنــة و التكيــف معهــا، كمــا نــاقش بعضــهم الصــدفة

 " إلىbandoraكعامل رئيسي و مهم في اختيارها و التكيف معها، حيث أشار "باندورا -

 أن الحداث الواقعة بالصدفة تلعب دورا مهما في تشكيل حياة النسان، فهنــاك الكــثير

 من اللقاءات أو المقابلت غير المقصودة التي تتم بين الفــراد ل توجــد بينهــم معرفــة

.69،70 - عزت عبد الهادي وسعيد حسني العزة: مرجع سابق، ص1
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 من قبل، تتم بواسطة طرف ثالث تؤثر على حياة الفــرد المهنيــة بشــكل كــبير، و يشــير

 أيضــا إلــى أن الظــروف الجتماعيــة و الصــدف ل تعمــل فــي معــزل عــن الخصــائص

 الفردية، بل أن تفاعل العوامل الجتماعية و الفردية معا هو الذي يمكــن أن يقــرر أثــر

.)1(الصدفة على حياة النسان

 و أضاف "جيلت" تحليل مفصل يوضح معالم المدخل العــام لعــالم المهــن، و تتطــرق

 لعمل المرشد التربوي و أساليبه  الرشادية، و توضح تأثير الخبرات السابقة على عملية

 لتخاذ القرار المهني، كما يـرى "جيلت" بـأن عمليـة اتخـاذ القـرار لمهنـي هـي عمليـة

مستمرة، و أن هناك مراحل يمر بها صنع القرار و صانع القرار و هي كما يلي : 

 -تبدأ عملية اتخاذ القرار عندما يدرك الفرد وجود حاجة لتخاذ القرار، و يحــدد الهــدف1

 المراد تحقيقه كأن يقرر الطالب في أي كلية سيلتحق بعد تخرجه من المدرسة، و يضع

أكثر من كلية من الممكن أن يلتحق بها .

 -يجمع الفرد المعلومات اللزمة عن النشاط الــذي يريــد أن يلتحــق بــه مثــل: تكــاليف2

 اللتحاق بالكلية و برامجها، و غيرها من أمور كموقعها و مواعيد المتحانــات و نظامهــا

 بشكل عام، و تعتبر عملية جمع المعلومات من أهم الخطــوات، لن معرفــة الخيــارات

مرتبطة بعملية اتخاذ القرار.

ــاط، و  -يوظف الفرد المعلومات التي كان قد جمعها في تحديد الجوانب المحتملة للنش

تحديد النتائج و احتمالية تحقيقها و تحديد قدرات الفرد و اتجاهها .

-يحاول الفرد تقدير النتائج المرغوبة لديه، مركزا اهتمامه على نظامه القيمي .4

- العايب رابح مرجع سابق (محاضرة) 1
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 -يقيم الفرد جميــع الحتمـالت المتــوفرة، و يتخـذ قـرارا قــد يكـون مؤقتــا، تجريبيــا و5

قطعيا .

: السابقة     النظرية حول خلصة

 إن التجاه الجتماعي هو المسؤول عن اختيار الفرد لمهنة ما و الستمرار فيها، و ليس

 خبرات الطفولة و علقة الطفل بوالــديه كمــا تــرى "أن رو" ، و ليــس مفهــوم الــذات و

 سعي الفرد وراء تحقيق صورته عن نفسه في عالم العمل كما يرى "سوبر" ، و ليس

 كذلك طبيعة الشخصــية كمــا يــرى "هولنــد" أو غيــر ذلــك مــن العوامــل الــتي تناولتهــا

 نظريات علم النفس في هذا المجال، و إنما تلعــب العوامــل  الجتماعيــة و الثقافيــة و

القتصادية الدور الهم و الكبر، و من هذه العوامل ما يلي : 

-الطبقة الجتماعية التي ينتمي إليها الفرد .1

-دخل السرة و ثقافة الوالدين .2

-الخلفية العرقية و الدينية و القومية .3

-السرة و الطموحات الو الدية، و أثر الخوة و الخوات و القيم التي تؤمن بها . 4

-البيئة و المجتمع المحلي .5

-المدرسة .6

-الضغوطات الجتماعية و الفرص المتاحة و توزيع سوق العمل .7

-إدراك الفرد لدوره كقائد أو تابع، و مدى تطابق هذا الدراك مع إدراك الخرين له . 8

-وضع المرأة و مكانتها في المجتمع و ما يتاح لها من فرص .9

-منطقة السكن .10
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و عند استعمال هذه النظرية في الرشاد المهني يجب مراعاة الفتراضات التالية : 

- اتخاذ القرار عملية تعليمية يمكن تعلمها.1

- الشخاص الذين يقومون باختيار مهني يحتاجون لمساعدة  وإرشاد.2

 - النجاح في عملية اتخاذ القرار المهني يقاس على أساس المهارات الموجــودة لــدى3

الطالب.

- المسترشدون يأتون من مجموعات واسعة ومتباينة.4

- على المسترشدين عدم الشعور بالذنب إذا أساؤوا الختيار.5

.)1(- ل توجد مهنة، كأفضل مهنة للفرد6

كما أضاف " جيلت" عددا من العتبارات الرشادية الهامة وهي كما يلي:

 - مدى استعداد الفرد لتخاذ القرار المهني، وهل يمتلك متخذ القرار المهارات اللزمة1

لستغلل المصادر المتاحة لعملية اتخاذ القرار.

 - تحديد صاحب القرار، وهل يعرف إمكاناته واهتمامــاته وقــدراته وتفضــيلته وقيمــه2

لستخدامها في عملية صنع القرار.

 - هل يعرف صاحب القرار فرص التدريب والبيئة المهنية المتعلقة بالعمــل مــن حيــث3

 متطلباته واحتياجاتها، فإذا كان مزودا بمعلومات مناسبة سيكون أكثر قدرة علــى اتخــاذ

القرار المهني.

.86-85 - عزت عبد الهدي وسعيد حسني العزة: مرجع سابق، ص1
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 - إدراك الفرد لعملية اتخاذ القرار والعمليات اللزمة له، ومستوى المرونة التي يتحلى4

 بها وقدرته على الموازنة بين الخيارات المختلفة، كل هــذه المــور يجــب أخــذها بعيــن

)1(العتبار من قبل المرشد والمسترشد.

 "  " بلو-   نظرية   ":  Bleo  "  ب

 أكد " بلو" وجماعته على عامل آخر مهم يؤثر في عملية الختيار المهني التي تقوم بها

 الجماعات والكليات، وهو النموذج الذي تقوم به المؤسســات الجتماعيــة فــي تشــكيل

 البناء الهرمي التفصيلي للشخص، حيث أشار إلــى البنــاء الجتمــاعي الــذي يــؤدي دورا

 مزدوجا بالنسبة لعملية الختيار المهني، كما تؤثر العوامل القتصادية و الجتماعية فــي

عملية الختيار المهني .

 لقد عبر "بلو" عن بعض التفاصيل للعوامل التي تؤثر في اختيار الشــخص، كيــف يتــم

 الختيار ؟ و على أي أساس يتم و لماذا ؟ و ذلك بتأثير من الهيئات و المؤسسات البيئية

 المختلفة، و متطلبات سوق العمل، كل هذا يؤثر في الختيار المهنــي الشخصــي للفـرد

)2(.

  يوضح النموذج الذي يشرح التأثير الشامل لهذا التفاعل المزدوج، و)3(- 2و الشكل رقم-

 خاصة المفيد لهذا النموذج  التصوري فــي اهتمــام "بلو" بتفصــيل العوامــل الــتي تــؤثر

على كيفية اختيار الشخص للمهنة .

.76 - المرجع السابق، ص1
 د صالح حسن احمد الداهري، علم النفس الرشادي نظرياته و أساليبه الحديثة، دار وائل للنشر،-  2

 .152 – 151، ص 2005 ،الردن عمان، 1ط
3 -richard NELSON-JONES, Op.cit, P175
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 هذا النموذج يساعد على و صــف و توضــيح إطــار نظريــة "هولنــد" و خصوصــا عنــدما

 تنــاول "بلو" بالتفصــيل تــأثير الهيئات و المؤسســات البيئيــة المختلفــة، كمــا أشــار هــذا

 النموذج إلى أهميــة الوضــع القتصـادي و متطلبــات ســوق العمــل، و هــذان العـاملن

يؤثران في عملية الختيار . 
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اللتحاق بالمهنة

 المعايير المثالية للتقديرات

البناء الهرمي للتوقعاتالبناء الهرمي التفضيلي الواقعية السلوب الذي تتبعه

- المحددات الحالية المباشرة1

المعلومات المهنية

المؤهلت الفنية

خصائص الدور الجتماعي

- المحددات الحالية المباشرة1

 الفرص الرسمية المتاحة لسوق

العمل

المتطلبات الوظيفية

- النظام القتصادي و الجتماعي2

توزيع المهن ومعدل دوران العمل 

تقسيم العمل

 - سياسات الهيئات المختلفة

 (الحكومات و الشركات،

- الخصال النفسية الجتماعية2

مستوى المعرفة العام

القدرات و المستوى التعليمي

الوضع القتصادي و العلقات.

 التوجيه نحو الحياة المهنية
 الوضاع-

الطبيعية

المصادر-

التبوغرافيا-

- نمو الشخصية3

النمو التعليمي

عملية التطبيع

أثر المصادر الحالية المتاحة

المؤثرات العائلية المتباينة.

البناء الجتماعي-

النظام الطبقي-

 القيم و المعايير-

الثقافية

 الخصائص-

الوضاع البيولوجية 

الستعداد الفطري

الشخص المتصور



) رقم   .  2  الشكل المهني):     ار ي الخت عملية   تخطيط

 "   " تيدمان/     القرار اتخاذ نظرية   :  Tiedeman"   1963  "  ج

 " تيدمان " من أصحاب نظرية النمو، لنه اهتم بمراحل نمو الفرد في عملية اتخاذ

 القرار، وحدد دورها في مساعدة الفرد في تنمية القدرة على ضبط الذات وتسييرها،

وقد قدم عملية اتخاذ القرار وفق سبع خطوات تتضمن مرحلتين:

-: الولى   تتضمن الخطوات الست الولى.المرحلة

انية - ث ل ا  : تبدأ بالخطوة السابعة وتستمر مدى الحياة، وهذهالمرحلة

الخطوات هي:

الستكشاف..1

التبلور..2

الختيار التجريبي..3
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التوضيح و التفسير..4

البدء بالعمل..5

تعديل وتصحيح الختيار..6

الندماج في المجتمع المهني..7

وتتلخص نظرية " تيدمان " فيما يلي: 

  تهدف إلى توعية الفرد بحاجاته من خلل التواصل مع البيئاتمرحلة التوقعات: أول:

 المهنية المختلفة، بهدف المعرفة وتحديد البدائل المهنية. ويتم ذلك من خلل عملية

 التحليل والتواصل إلى أقل عدد ممكن من البدائل، وتحقيق المفاضلة بين المهن

المتشابهة " المتقاربة " حيث يصل الفرد إلى:

- اختيار مؤقت تجريبي على أن يراجع هذا الختيار ويتحقق من نتائجه بالتجريب.

 تبدأ باللتحاق بالدراسة الجامعية وبالعمل الفعلي.مرحلة التنفيذ و البدء بالعمل:  ثانيا:

 وفي هذه المرحلة يعيش الفرد في البيئة المهنية التي سيعمل بها في المستقبل، حيث

 يكتسب السلوك المهني الذي يتفق مع متطلبات المهنة ويقوم بتعديل سلوكه وفقا

 لذلك، وإن لم يستطع في هذه المرحلة تحقيق ذلك، يقوم بتعديل وتصحيح اختياره

 المهني حتى يصل إلى القرار النهائي، ويصل إلى مرحلة الندماج في المهنة، كما

) الخطوات و المراحل.3يوضح في الشكل (

  القوة الذاتية للفرد ودورها في تنمية وتقويةTiedeman " 1969"وقد أكد " تيدمان " 

 قدرته في اكتشاف الواقع، و القدرة الحقيقية، وفي العمل على استثمارها وتحققها
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 بأساليب متنوعة ومفيدة له، وتجعل عملية اتخاذ القرار نابعة من ذاته. وحدد " تيدمان

:)1(" هدف العملية الرشادية بنقطتين هما

 دعم نمو الفرد بتزويده بمهارات فردية خاصة به، تجعله واعيا وقادرا-1

على بناء أو تصحيح نظام اتخاذ القرار الخاص به.

 دعم وتقوية نمو النا عند الفرد بما يساعده على تحديد مسؤولياته-2

 الذاتية الخاصة ومسؤولياته في اتخاذه القرار المهني، وقرارات حياته الخاصة

دون التأثر بآراء الخرين.

.264- المرجع السابق، ص 1
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مرحلة 

التنفيذ

الستكشاف

التبلور

الختيار التجريبي

التوضيح

البدء بالعمل

تعديل الختيار

الندماج



رقم  ( تيدمان):      "  "3شكل حسب المهني القرار اتخاذ يوضح
)1(

: المهني*      ار ي الخت نظريات حول خلصة

 تهدف نظريات التوجيه المهني إلى تفسير العوامل النفسية ،الجسمية ،البيئية ،المعرفية

 ، الجتماعية و القتصادية وغيرها من العوامل، ومعرفة أثرها على الفرد عند اتخاذ

 قراراته المهنية. وقد تعرضت هذه النظريات لمفهوم الفرد عن نفسه وعن سماته

 الشخصية، وخبرات طفولته وطرق تنشئته السرية، وصحته الجسمية و النفسية، وعن

 ميوله وقدراته المختلفة وعن قيمه الشخصية وعن تفضيل ته المهنية. كما تعرضت

 لمراحل نموه العمرية وعن ظروف العمل من حيث خطورتها، وعن العاملين فيها

 وعن عوائدها و متطلباتها، وفرص الترقي و اللتحاق بها. وعن أثر مستوى التعليم

ونوعه وعن خبرات الفرد في النجاح و الفشل في مجاله.

 وعن دور السرة و المدرسة و المؤسسات المختلفة، وعن لوائح العمل وتشريعاته

 وعن المعتقدات الشائعة، وعن أثر المعلومات من حيث توفرها أو عدم توافرها، ومن

 حيث توفر السكن وطرق المواصلت وغيرها من عوامل لها دورا كبيرا في اتخاذ الفرد

لقراراته المهنية.

 وترى بعض هذه النظريات بأن على الفرد أن يخاطر وأن يتخلى عن بعض متطلباته

 الشخصية، وأن يوائم بين قدراته وميوله وبين متطلبات العمل، للحصول على عمل

.151- د. صالح حسن الداهري: مرجع سابق، ص 1
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 يعيش من خلله ويشعر بالسعادة و الرضا، ويحقق نفس فيه. بمعنى أن يحقق

التوافق بين ذاته وبين الشخصية المهنية.

 وكما أشرنا فإن هذه النظريات تعكس وجهات نظر أصحابها في اتخاذ القرار المهني

 عند الفرد، وتسعى هذه النظريات من ناحية أخرى إلى تقديم مفاهيم، يستفيد منها

 المرشدون التربويون في فهم نفسيات الفراد و الجماعات، ومساعدتهم على اختيار

 المهن التي تناسبهم. كما أنها تسعى لتزويدهم بخلفية نظرية عن عوامل اتخاذ القرار

المهني.

19  (  ) المهني-      ار ي الخت المهني التخصص ار ي اخت في المؤثرة   العوامل

 لقد أشارت نتائج بعض البحوث حول العوامل المؤثرة في الختيار المهني، إلى أن

 بعض الناس يختارون مهنهم إما لظروف طارئة، أو استجابة لنصائح عارضة، أو تأثرا

 بقراءة قصة في كتاب، أو سماع محاضرة من شخصية محببة مثل، أو تأثرا بضغط

 الوالدين، أو مسايرة لرغبات القران، فاختيار المهنة لم يعد مجرد سعي لكسب لقمة
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 العيش كما كان الحال في الماضي، بل أصبح وسيلة لرضاء الدوافع الشعورية

"النفسية والجتماعية، كما قد يكون استجابة لدوافع لشعورية حسب ما أكده "فرويد 

Freud"وعلى أي حال)1( حيث اعتبرها تؤثر تأثيرا واضحا في اختيار الفرد لمهنته . 

 يمكن إجمال العوامل المؤثرة في اختيار الفرد لمهنته هي نفسها المؤثرة في اختياره

 الدراسي(التخصص المهني) الذي قلما يذكر، حيث أن التلميذ أو المتربص حينما يختار

 نوع الدراسة (التخصص) فهو يختار في آن واحد مهنة معينة أو مجال عمل معين

وتتمثل في:

عوامل نفسية أو ذاتية، داخلية.•

 عوامل خارجية وهناك من يسميها عوامل اجتماعية أو موضوعية. •

عوامل متعلقة بالمهنة في حد ذاتها. •

عوامل ثقافية.•

:(  ) داخلية:    ية، ت ذا نفسية عوامل أول

 وهي تلك العوامل إلي تتعلق بشخصية الفرد أو تكوينه النفسي من ميل و قدرة

 واستعداد، شخصية، مفهوم الذات، وفيما يلي توضيح لهذه العوامل التي ل تقل أهمية

 عن عوامل أخرى من ناحية التأثير على الفرد في اختياراته الدراسية- المهنية(اختيار

التخصص المهني):

1  :   الميل- 

.43، ص1982- سالمة الفخري، سيكولوجية الطفولة و المراهقة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد  1
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  هو " شعور عند الفرد يدفعه إلى الهتمام و النتباه بصورة مستمرة نحو موضوع

 معين، ويكون هذا الهتمام أو النتباه مصحوبا بالرتياح من قبل الفرد، وتختلف الميول

 من شخص إلى آخر، فبعض الشخاص يميلون إلى العمل اليدوي، و البعض الخر

 يميلون إلى العمل الفكري، كما أن الميول قد تكون عابرة قصيرة المد، أو دائمة

 تستمر مع النسان مدة طويلة، وقد تكون قوية في شدتها عند الشخص وقد تكون

)1(ضعيفة "

  " وزملؤه، أن الفرد يبدأ عادة في التفكير الجديMussenتشير دراسات " موسين- 

 بالهداف المهنية عندما يودع مرحلة المراهقة، وذلك أنه في الطفولة كثيرا ما يميل

 إلى تفضيل المهنة التي تبدو مثيرة له دون تعليق الهمية على المركز الجتماعي الذي

 تحققه، غير أنه كلما تقدم به العمر مال إلى تفضيل المهن التي لها امتيازات واضحة

 في عالم الكبار، كأن يصبح محاسبا أو طبيبا أو عالما مشهورا، وعندما يقترب من

 مرحلة الشباب يقرر اختيار مهنة تحقق له نوعا من النسجام بين ميوله وقدراته،

)2(عندها فقط يمكن القول بأن ميول الفرد قد أصبحت أكثر ثباتا واستقرارا.

 *: الميول  نواع  يمكن التمييز بين نوعين من الميول:أ

: العامة/   الميول   وهي تمثل استجابات القبول نحو موضوع معين، يحقق الرضاأ

 والسعادة للفرد حين يمارس ما يميل إليه، فطريقة قضاء وقت الفراغ مثل، تدل على

نوع الميول لدى الفرد.

.109، ص1999- عزة عبد الهادي، التوجيه المهني ونظرياته، مكتبة دار الثقافة، عمان  1
.43- سالمة الفخري، مرجع سابق، ص 2
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: المهنية/   الميول   وهي مجموعات استجابات القبول التي تتعلق بنشاط مهنيب

 معين يتخذه الفرد لكسب رزقه، فقد أشار " ستر ونج " إلى أن الميول المهنية تمتاز

 عن الميول العامة بأنها أكثر ثباتا واستقرارا، كما دلت نتائج دراساته إلى أن الذين

 يعملون في مهنة من المهن تتفق مع ميولهم، يميزهم هذا عن غيرهم من الفراد

 وتصنف الميول إلى:)1(الذين يعملون في مهن أخرى

  يظهر عادة عند علماء الكيمياء، النفس، البيولوجيا، و هذا الميلأ. الميل العلمي:

ينقسم إلى قسمين: الميل العلمي البداعي، والميل العلمي التطبيقي.

 : وهو الميل لمساعدة الخرين، ويظهر عادة عندب. الميل للخدمات الجتماعية

الوزراء، الخصائيين الجتماعيين، المدرسين ومهن المشرفين على الشباب.

  ويظهر عند الشخاص الناجحين في مهنهم التي تشمل استعمالج. الميل الدبي:

اللغة أو الرموز عند المحاميين أو الصحافيين المشتغلين بالنقد و التأليف.

 ويشمل الفئة التي تتعامل مع الشياء أكثر  :   د. الميل لدى المشتغلين بالنشاط الماهر

 منه مع الناس، كما يظهر في الرغبة في استخدام اللت والعتاد، كما في حالة

المهندسين و العمال الفنيين المشتغلين باللت.

 ويتعلق بالشخاص الذين يشتغلون بمهن السكريتاريا أو  :   ن. الميل إلى التنظيم

المحاسبة.

2  :   الشخصية/ 

 - د. العايب رابح (محاضرة)، مرجع سابق. 1
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  يعرف " شوين " الشخصية على أنها : " ذلك الجهاز المتكامل، والوحدة الوظيفية

 الفعالة التي تتألف من العادات والستعدادات والعواطف، التي تميز فردا ما عن غيره

من أبناء مجتمعه " أي أن هذا التعريف يشير إلى مبدأ الفروق الفردية.

 تؤثر الشخصية على اختيار المهنة إلى حد كبير، حيث يتطلب المر إيجاد توازن بين

 خصائص الشخصية للفرد ومتطلبات المهنة، وبالرغم من التشابه بين الفراد، إل أن

 فروقا فردية تميز كل شخصية عن سواها، و الفروق بين الفراد كثيرة ومتعددة

 الشكال، فهناك فروقا تعود إلى عامل السن، والعمل الذي يناسب سنا معينا، قد ل

 يناسب سنا أخرى، وهناك فروقا تعود لعامل الجنس، فهناك بعض العمال تنفرد بها

 النساء وبعضها الخر يختص بها الرجال، إل أن هذه الفروق لم تعد ثابتة في ظل

 التغير الذي طرأ على مختلف المجتمعات، وغير بعض السس والمبادئ فيه فمثل:

أصبحت المرأة اليوم تمارس أعمال كانت قديما شبه محرمة أو محرمة تماما عليها.

الشخصية*    : يقصد بها العناصر المتفاعلة التي تتكون منها الشخصية، وخصائص

المتمثلة في الخصائص الجسمية ، الخصائص العقلية و الجتماعية للشخصية.

: الجسمية/   الخصائص   ويقصد بها البنية الجسمية للفرد، فسلمة أعضاء الجسمأ

 وسلمة الجهاز العصبي والغدد و الحواس تؤثر في عملية تكيف الفرد مع مهنته، و

 البتعاد عن الشعور بالتوتر و القلق، فهناك بعض المراض الجسمية تؤدي إلى سوء

 تكيف العامل مع عمله مثل: ضعف البصر أو السمع، لذا فإن الشكل العام للجسم

 كالطول و الوزن و الحجم لها علقة بالصحة النفسية للفرد فهناك بعض المهن تتطلب

 مواصفات معينة كخفة الوزن (رقص البالية ) ومرونة حركة الصابع ( الخياطة و اللت
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 الراقنة ) ،وبعضها يحتاج إلى مستوى عال لحاسة السمع (الموسيقيين)، ولهذا فإنه

 هناك مواصفات جسمية ومؤهلت محددة ينبغي توافرها في شاغل أي مهنة معينة

حتى يكفل له تحقيق النجاح و التكيف المهني.

: العقلية/   الخصائص   تشمل القدرات اللفظية، الميكانيكية، العددية التخيل،ب

المكانية ...الخ.

: الجتماعية/   الخصائص   ثبت علميا أن نسبة كبيرة من حالت سوء تكيف الفردج

 مع عمله يعود إلى موقف العامل من مهنته، ومن زملئه ومن نفسه و من رؤسائه،

 وهذا يعود إلى التكيف الشخصي مع البيئة المحيطة، إذ أن بعض الناس يميلون إلى

 النبساط وبعضهم إلى النطواء، فيوضع الشخص الذي يميل إلى النبساط في

 العمال التي لها علقة مباشرة مع الناس، ويوضع الشخص الذي يميل إلى النطواء

.)1(في العمال التي ل تتطلب منه احتكاكا مباشرا مع الناس

3  : الستعدادات/    و   القدرات

 إن نجاح الفرد في اختياره المهني يكمن في قدرته على تحديد استعداداته وقدراته، 

 وبالتالي معرفة نوع الدراسة التي ستؤهله لممارسة المهنة التي تناسبه في المستقبل،

 باعتبار أن نوع الدراسة (التخصص) هي تخطيط للمسار المهني الذي ينتهي بالفرد إلى

 مجال مهني معين، ليحقق من خلله التكيف و النجاح في حياته، والقدرة قد تشمل

الستعداد، إل أن التعاريف فرقت بينهما على أساس أن:

.137- عزت عبد الهادي، مرجع سابق، ص 1
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  تشمل كل ما يستطيع الفرد أداءه من أعمال في الوقت الحاضر إلىالقدرة:-

.)1(المستقبل، من أعمال عقلية أو حركية، سواء كان نتيجة تدريب أو دونه

: الستعداد-    فهو قدرة الفرد الكامنة على التعلم بسرعة وسهولة، وعلى أنأما

 يصل إلى مستوى عال من المهارة في مجال معين كالموسيقى أو الرياضيات أو

الميكانيك.

 -ومن خلل التعريفين السابقين يتضح أن القدرة تشمل كل ما يقدر الفرد على أدائه

 من أعمال في الوقت الحاضر، في حين يشير الستعداد إلى كل ما يقدر الفرد على

 أدائه في المستقبل عندما يزود بالتعليم والتدريب المناسبين، أي الستعداد هو إمكانية

.)2(القيام بعمل ما، وهذا يعني أن الستعداد سابق على القدرة وملزم لها

* وتقسم القدرات العقلية إلى صنفين:

1: العامة.    ية العقل   وهي تلك القدرات التي تشترك في جميع العملياتالقدرات

 الخاصة بالنشاط العقلي المعرفي، وتركز هذه القدرات على التحصيل المدرسي و

العملي مثل: الذكاء.

 ويمكن تقسيم القدرات العقلية على أساس الترابط العالي بين عدد من المهمات التي

يقوم بها الفرد في ميدان معين إلى:

  وهي القدرة على فهم الفكار والتعبير عنها بواسطة الكلمةأ/ القدرة اللفظية:

 المنطوقة أو المكتوبة، ويحتاج هذه القدرة بشكل خاص: المعلمون، المحامون،

الكتاب، الصحافيون، الممثلون.

.122- عزت عبد الهادي وسعيد حسيني العزة، مرجع سابق،  1
.158- صالح حسن الداهري، مرجع سابق، ص 2
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  وهي القدرة على الستقراء، التذكر وسرعة الدراك، ويحتاجب/ القدرة الميكانيكية:

إليها عادة: المهندسون و  الميكانيكيون.

  وهي القدرة على استخدام الرقام ومعالجة المسائل العدديةج/ القدرة العددية:

 بدقة وسرعة، ويحتاج إلى هذه القدرة بشكل خاص: المحاسبون، العاملون في

الحصاء.

  أي القدرة على حل المسائل من خلل افتراض عدة حلول  :  د/ القدرة على التخيل

وتصاميم، ويحتاج إليها: الطباء، المحامون، العاملون في مجال الرياضيات.

  وتبدو في كل نشاط عقلي يتميز بالتصور البصري لحركة الشكالهـ/ القدرة المكانية:

 المسطحة            و المجسمات، ويحتاج إلى هذه القدرة بشكل خاص: الرسامون و

.)1(المهندسون

2: الخاصة/    ية العقل   إن للمهارات و القدرات الخاصة أهميتها في الختيارالقدرات

 المهني، فمن المهن ما يحتاج إلى مهارة من نوع معين، فالعزف على البيانو مثل

 يتطلب نوعا من المرونة في استخدام الصابع و التحكم فيها، وكذلك العمل على

 اللت الدقيقة وأشغال البر وأعمال النحت والرسم وغيرها، كل هذه المهن تتطلب

 مهارات من نوع معين تتوفر في بعض الناس ول تتوفر في غيرهم. ويمكن تصنيف

هذه القدرات كما يلي:

 كالقدرة على المشي السريع أو تحمل التعب.أ. القدرات جسمية:

.128، 127- عزت عبد الهادي وسعيد حسيني العزة، مرجع سابق، ص  1
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  كالقدرة على البصار بالليل، أو سرعة الدراك البصري أو السمعب. قدرات حسية:

من بعيد.

  كالقدرات التي قررها " ثيرستون " وهي : الستيعاب اللفظي،ج. قدرات عقلية:

 الطلقة اللفظية، القدرة العددية، القدرة على التصور المكاني، سرعة الدراك

الحسي، الذاكرة، الستدلل.

  تبدو في التعامل الجتماعي السليم مع الناس، أو في الزعامة ود. قدرات اجتماعية:

القيادة، أو في سهولة الحكم على أخلق الناس وسلوكهم وعواطفهم و التأثير فيهم.

 كالمهارة اليدوية وخفة الصابع.ه. قدرات حركية:

 كالقدرة على التركيب، التشغيل، التحكم، الستبدال.  :  ن. قدرات ميكانيكية

)1( كالقدرات الموسيقية.و. قدرات فنية:

4   : الذات/     مفهوم

  مفهوم الذات على أنها: " تكوين معرفي منظم"Karl. Rogers"يعرف " كارل روجرز 

)2(ومتعلم للمدركات الشعورية، و التصورات و التقييمات الخاصة بالذات يبلوره الفرد "

 تظهر أهمية مفهوم الذات من حيث أنه يشكل أحد دوافع الفرد الداخلية التي لها تأثيرا

 معينا على اختياره الدراسي و المهني(التخصص المهني) ،وعلى تكيفه مع بيئته لذلك

 فإن معرفة كيفية إدراك الفرد لذاته تساعد في عملية تقييم الفرد من حيث قدرته على

128  - المرجع السابق، ص 1
.102- رحيم فطيمة، مرجع سابق، ص 2
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 التكيف وثقته بنفسه، كما تفيد في التخطيط عن طريق وضع برامج تساعده في زيادة

.)1(مفهوم ذاته عن نفسه، وبالتالي حسن التخطيط لمشاريع حياته خاصة المهنية

: الذات*    للذات عدة أشكال نذكرها:أشكال

: الساسية-     أو المدركة الذات   وهي الطريقة التي يدرك الفرد نفسه علىأ

 حقيقتها وواقعها، وليس كما يرغبها، وتتشكل ادراكات الفرد هذه من خلل تفاعله مع

 بيئته، وتعتبر البيئة و المزايا الجسمية والعقلية و العلقات الهادفة، و الخبرات الشخصية

و الجتماعية من المحددات الساسية لتشكيل الذات.

 : الجتماعية-   الذات  وهي عبارة عن مدركات الفرد وتصوراته التي تحددب

 الصورة التي يعتقد أن الخرين في المجتمع يتصورونها عنه، والتي يظهرها الفرد من

 خلل التفاعل الجتماعي مع الخرين، وهذا التصور يعتمد على تقويم الخرين للفرد

من خلل أقوالهم وأفعالهم نحوه، ويكتسبها من خلل اتصاله بهم.

الية-   المث الذات  : وتسمى " بذات الطموح " وهي عبارة عن الحياة التي يتمنى أنج

 يكون عليها الفرد، سواء تعلق ذلك بالجانب النفسي أو الجسمي أو كليهما معا، معتمدا

 على مدى سيطرة مفهوم الذات المدركة لدى الفرد، وتتكون من المدركات و

التصورات التي تحدد الصورة المثالية التي يود الفرد أن يكون على شاكلتها.

: الكاديمية.   الذات  Dhavelson et bolus. 1982" يعرفها " شافلسون و بولص- د

 بأنها  "اتجاهات الفرد ومشاعره نحو التحصيل في مواضيع معينة، أو هي تقدير الفرد

 عن درجاته أو علماته في الختبارات التحصيلية المختلفة أو كليهما معا، وتشير إلى

- د العايب رابح، مرجع سابق (محاضرة) 1
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 السلوك الذي يعبر فيه الفرد عن نفسه من حيث قدرته على التحصيل، وأداء الواجبات

الكاديمية بالمقارنة مع الخرين الذين يؤدون الواجبات أو المهام نفسها.

: المؤقتة-   الذات   وهي تلك الذات التي يمتلكها الفرد لفترة وجيزة ثم تتلشىه

 بعدها، وقد تكون مرغوبة أو غير ذلك، حسب المواقف و المتغيرات التي يجد الفرد

نفسه إزاءها.

 و خلصة القول أن أشكال مفهوم الذات ترتبط فيما بينها ارتباطا قويا، وأنها تؤثر وتتأثر

.)1(ببعضها البعض

:(  ) الخارجية:    الموضوعية، الجتماعية العوامل ا ني ثا

 وهي كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات مباشرة أو غير مباشرة، لن مصدرها هو أفراد

 المجتمع الذي ينتمي إليهم الفرد، ويختلف تأثير هؤلء الفراد حسب اختلف وأهمية

الدور الذي يلعبونه في حياته ، وفيما يلي سنعرض هذه العوامل حسب أهميتها:

1  :   السرة/ 

 يعرفها " محمد شفيق " قائل: " السرة هي الجماعة الولى التي ينتمي إليها الطفل

 ويعيش مع أفرادها في سنينه الولى، ويقع تحت تأثيرها، ويستمع إلى توجيهات

 أفرادها ونصحهم، وهي المنشأ النفسي الذي ينال الطفل فيه أول قسم من التربية،

 وينعم فيها بالحب والطمأنينة، فل شك أن شخصية النسان وفكرته عن هذا العالم،

 ،3- د. أحمد محمد عبد الخالق، أسس علم النفس، دار المعرفة الجامعية، السكندرية، مصر، ط 1

.471، ص2000
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 وما ينتشر فيه من عادات وتقاليد ومعايير للسلوك، إنما هي نتاج لما يتلقاه الطفل في

)1(السرة منذ يوم ميلده "

 : " ل ريب في وجود علقة بين نوعية التربيةLevy leboyer"يقول " ليفي لوبويار – 

 التي يتلقاها الفرد و المهنة التي يتصورها لنفسه، وهذه النوعية تختلف باختلف

 الطبقة الجتماعية التي تنتمي إليها كل أسرة، فالقيم الثقافية و الخلقية، والنضباط

 وحب العمل، وحب التسلط وغيرها، كل هذه السلوكات التي يتلقاها من السرة

 تساعد في تنمية الميل أو الميول المهنية عند المراهق وتؤثر في تصوراته اتجاه المهنة

")2(.

ياره*          باخت ها وعلقت الطفل لها يتعرض التي الجتماعية لتنشئة ا  أشكال

المهني:

 ترى " روي " بأن لختلف الباء في أساليبهم التربوية أثرا في عملية الختيار المهني

 لدى الفرد، وحددت ثلث أساليب في التنشئة الجتماعية ينتج عنها توجهات مهنية

مختلفة عند الفراد وهي:

: لبارد-    ا لتنشئة ا أسلوب   يكون الب في هذا السلوب إما رافضا للطفل أو مهملأ

 له، فالب الرافض يمتاز بالعدوانية والفتور، ويهمل اهتمامات ابنه المهنية، ويهمل آراءه

 تجاه ذلك، وبهذا فإن هذا الب ل يساعد ابنه على التوجه نحو المهن الجتماعية

التفاعلية، بل بذلك يتوجه نحو مهن ل تتطلب التفاعل مع الفراد بل مع اللت.

. 142، ص2000-  محمد شفيق، العلوم السلوكية، المكتبة الجامعية، السكندرية ،  1
2 - Levey Leboyer . L'ambitions professionnelles et mobilités sociales, P.U.F ,Paris 1971, p21.
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: واحد-       آن في لبارد وا الدافئ السلوب   يتميز هذا السلوب بالحماية الزائدةب

 للطفال، فينتج عنه أطفال مدللين، يتوجهون للقيام بمهمات عالية، كالتوجه إلى الداء

الكاديمي العالي.

: الدافئ-   السلوب   يمتاز هذا السلوب بقبول الطفل، وتقديم الحب له، فالبج

 الذي يكون حنونا بدرجة متوسطة، يلبي حاجات طفله إذا لم يكن مشغول عنه، أما

 الب المحب لبنه، فيهتم به ويساعده في التخطيط لعمله، ويشجعه على الستقللية،

 وأسلوبه يميل إلى العقاب، والطفال الذين ينشئون في جو دافئ سوف يميلون إلى

 مهن يتعامل أصحابها مع الناس مثل: المهن النسانية و الجتماعية خاصة الطفال

 المرفوضين من أجل أن يحصلوا على الشباع، في حين الطفال المدللون الذين يقدم

 لهم آباؤهم الحماية الزائدة فهم ل يميلون إلى التوجه إلى مثل هذه المهن خوفا من

.)1(الرفض وعدم حصولهم على الدلل الذي اعتادوا عليه

 * كثيرا ما يتعلق اختيار التخصص المهني (الختيار الدراسي و المهني) الذي يقوم به

  نحو المدرسة والتجاهات العائليةالمراهق لمحددات اجتماعية مصدرها الساسي 

 المهنة، وغالبا ما يكون التأثير من طرف الولياء، هؤلء الذين كثيرا ما يتصورون

 لبنائهم اتجاهات دراسية ومهنية معينة، لعتقادهم أنها ستكون مصدر نجاح اجتماعي

 غالبا ما يدفع الشاب إلى اختيار مجال مهني ودراسي آخر، نفورا من الختيار الذي قد

 Toutlit et"يختاره الولياء لهم، وهذا ما أكدته دراسته " كروجي " و " توتلي " 

kroger" مراهق، حيث أن عدد الراغبين في اختيار مهنة الب قليل، إذا ما4500 على  

 ، ص2004 ، 1- سعيد عبد العزيز، التوجيه المدرسي، مكتب دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،ط 1

152 ،153.
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 قورن بالعدد الكلي للمهن، هذا ل يعني أن أثر العائلة على الختيار المهني ضعيف،

 وإنما يتجسد هذا الثر بشكل آخر، كأن يكره البن مهنة الب أو مجموعة من المهن

 التي تشابهها، ففي كل الحالت نجد أن الختيار المهني أو الدراسي(التخصص المهني)

.)1(متأثر بموقف الوالدين إيجابا أو سلبا

  من تأثير على اتجاهات وتصورات و اختياراتما لثقافة الوالدينهذا و ل ننسى كذلك 

 البناء، فالبناء الذين يكون آباؤهم ذوي مستوى تعليمي ابتدائي أو متوسط بينت

 البحاث أنهم يختارون مهنا بسيطة أو متوسطة، بينما يختار البناء الذين يكون آباءهم

 ذوي مستوى تعليمي عال أو متحصلون على شهادة الباكالوريا أو دراسات عليا مهنا

 عليا و راقية، و هذا ما أكدته دراسات "فيروز توفيق" في دراسة قامت بها في

 -سويسرا - و توصلت إلى أن أكثر من نصف الذكور الذين اختاروا مهنا يدوية هم أبناء

  من أبناء الطبقة الغنية اختاروا هذا النوع من%6عمال بسطاء، بينما ل تجد  سوى 

المهن .

  للسرة في توجيه الختيارات المهنيةأثر المستوى القتصاديو هذا ما يدل أيضا على 

 و الدراسية لدى المراهق، إذ أن تشكل و بناء التصورات المستقبلية للمهنة أو الدراسة

 يتم على أساس المكانيات المادية المتحصل عليها، فكثيرا ما كان العامل القتصادي

 عائقا أو سببا في التأخر الدراسي و في النقطاع عن الدراسة تماما، فالدخل

 المنخفض للسرة يجعل الفرد يتراجع و يختار دراسات قصيرة المدى، و هو نفس

.58- صالح حسن الداهري، مرجع سابق، ص 1
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 الشيء بالنسبة للذي ينتمي إلى أسرة  ذات مستوى اقتصادي عالي، إذ يجعله يختار

 .)1(دراسات طويلة المدى و الدراسة التي يطمح لها فعل لنه ل عائق أمامه

 ، فيحذونيتأثرون بمهن آبائهم أو أحد أقربائهم أو أخوتهمهذا و نجد الكثير ممن 

 حذوهم، فالطفل الذي نشأ في أسرة لب مهندس أو طبيب أو معلم أو معلمة أو

 ممرضة أو موظفة أو إدارية أو أي عمل من نفس فئة العمال نجده يتأثر بهذا النوع

من العمال، و نفس الشيء مع الطفل الذي نشأ في أسرة حرفية .

  كذلك للسرة دورا كبيرا في توجيه اهتمامات الطفل نحوالمحيط الجغرافييلعب 

 المهن فالطفل مثل الذي يقطن في المناطق الريفية النائية تكون توجهاته فلحية،

 بدوية نظرا لطبيعة المهام المتناولة أمامه، أو لنوعية ما يفرضه عليه المحيط البسيط،

 في حين نجد البناء الذين يقطنون بالمدن يميلون إلى مهن أخرى كالتجارة، الوظائف

 الدارية ....الخ لهذا فإن موقع سكن السرة له دورا فعال في توجيه اهتمامات البناء

 .)2(إلى مهن دون أخرى

  الذي يحيط بالسرة، و الذي وصلالموروث الحضاري و الثقافيكما ل يمكن إخفاء 

 إليها عبر عملية تناقل القيم بين الجيال، إذ أننا نجد السر المحافظة و المتدينة تميل

 إلى ترسيخ  أطفالها قيم الدين و اللتزام الخلقي و النتماء الحضاري، لهذا نجد

 اختيار المهن لدى أبنائهم ينطبع بهذه القيم فالمرأة ربما تفضل عدم العمل، و إذا

 عملت تكون في أسلك التعليم و الطب أو ما شابه ذلك، في مراكز ل يكثر فيها

1 - Levey leboyer, Op,cit. p24.
 - مصباح عامر، التنشئة الجتماعية و السلوك النحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية، شركة دار المة 2

.91، ص2005للطباعة و التوزيع، الجزائر 
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 الختلط، و مهن محبذة لدى المجتمع و الرجل كذلك، في حين نجد أسرا أخرى تميل

 إلى تقليد أي سلوك جديد و تنشئ أطفالها عليه، فيكبرون على أفكار التحرر، لهذا

 فنوعية العمال التي يختارونها تنعكس على مجمل القيم السائدة في السرة، كعمل

 المرأة في مجال العلم و التصال و شرطية...الخ ، لهذا فيمكن القول أن القيم

 .)1(الدينية  و الحضارية السائدة في السرة عامل هاما كذلك في اختيار الفرد لمهنته

20  :  (    ) لتعليمية-    ا المنظومات المعلم و   المدرسة

 إن الطفل في بداياته الولى يكون متأثرا بالمحيط الضيق الذي يعيش فيه من أب و

 أم و إخوة، وبمجرد أن يدخل المدرسة تتسع دائرة اتصالته و احتكاكاته إلى المعلم و

 القران في المدرسة و كافة السرة التربوية، فالمدرسة تقوم بمساعدة الفرد على

 تنمية المهارات ، القدرات ، التجاهات ، عادات العمل و تقديره، و تشمل المعارف و

 الخبرات التي يحتاجها التلميذ من أجل تكوين تصور عام حول المهن التي سيصل إلى

 اختيارها بعد تحصيله على التكوين الذي يناسبه فكثيرا ما يتراود على أسماعنا أن

 التلميذ  أول ما نسأله: ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ يقول مباشرة: أريد أن أصبح

 معلما، و هذا يدل على التأثير و التفاعل الحاصل بينه و بين معلمه و أعضاء المدرسة

.كافة  

 لذا تعد المؤسسات النظامية الجتماعية الرسمية التي تأتي في المرحلة الثانية بعد

 السرة من حيث المساهمة في التنشئة الجتماعية، فهي التي تعد الطفل من خلل

 البرنامج التربوي المناسب  الذي يحترم مرحلة نموه ، مستوى نضجه من الناحية
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 النفسية و الجتماعية، و استجابة لمتطلبات و مقتضيات ظروف الحياة، حسبما يراه

أصحاب التجاهات التربوية الحديثة .

 غير أن اهتمام المجتمعات بإعداد الفرد لمعالم المهنة يختلف من عصر إلى آخر، و

 من منطقة حضارية إلى أخرى، فالمجتمعات السابقة كانت تستغل ما تملكه من

 وسائل و إمكانات بسيطة لعداده مهنيا، حيث  يتم من خلل أخذ الطفل لرحلة صيد،

 أو جولة رعي، أو يكلف بعمل في الحقل أو المتجر، أو الورشة الحرفية الصغيرة

 ...الخ فهي الوسائل التي يعد بها الطفل للمهنة تلقائيا، تقوم على احترام الفطرة

 البشرية، و مراعاة ما تفرضه الطبيعة من تقلبات، كما تخضع للثقافة السائدة في

 المجتمع إذ لم يكن مثل للناث حظ وافر في العمل الخارجي، و مع ظهور المدرسة

 كمؤسسة نظامية أنشأها المجتمع لتطبيع أفراده اجتماعيا، و انطلقا من كونها

 المؤسسة الجتماعية الرسمية التي تقوم بوظيفة التربية و نقل الثقافة المتطورة،  و

 توفير الظروف المناسبة للنمو جسميا ،عقليا ، اجتماعيا و انفعاليا، و إنها المؤسسة

  و هذه المؤسسات أنواع عديدة نذكر)1(التي بناها المجتمع من أجل تحقيق أهدافه 

منها : 

 : الطفال-   رياض  لقد صار العداد للمهنة في عصرنا يبدأ مبكرا جدا، حيث تمارسأ

 المدرسة التحضيرية من خلل تدعيم التنشئة الجتماعية للطفل و تنمية شخصيته في

 مختلف جوانبها، إذ تتم تنمية مواهبه، ميوله، اتجاهاته و قدراته العقلية، و توسيع

 مداركه و خبراته في الحياة، و تعمل الروضة على ترسيخ القيم السائدة في المجتمع

.110- المرجع السابق، ص  1
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 لدى الطفال منذ نعومة أظافرهم، كما يتم نقل جزء من الثقافة عبر وسائل تعليمية

 مدروسة و مناسبة للمرحلة العمرية لهم، و تتماشى و مستوى النضج النفسي ،

 الجتماعي و المعرفي، و يعتبر اللعب بكل أشكاله و المسرح و القصة من أهم

 الوسائل، و في الغالب تعرض هذه الوسائل شخصيات تحمل اتجاهات مهنية مختلفة،

مما يساهم في ظهور اتجاهات سلبية أو إيجابية لدى الطفال نحو هذه المهن .

 : ئية-   البتدا المدرسة  تعد هذه المرحلة مرحلة هامة في حياة الطفل تدخلهب

 إلى عالم التنظيمات الرسمية، مما يساهم في تكيفه، ففي المرحلة البتدائية يتم

 إعداد الطفل ، تكوينه ، تأطيره و تهيئته للمراحل اللحقة من حياته، فيبدأ بالحتكاك

 بالعالم الخارجي، حيث تسود العلقات مع المدرسين و القران فيتعلم من خلل

 التقليد و التقمص، و يتم هذا مزاوجة مع المناهج و المقررات الدراسية و سلوك

 المعلم و الداريين ..........الخ،  و من هنا يبدأ الطفل في تكوين أفكاره عن المهن و

ما يتمنى أن كون عليه مستقبل .

 : المتوسط-       التعليم مرحلة أو العدادية المرحلة  تعد هذه المرحلة مرحلةج

 انتقالية وسطى بين التعليم البتدائي و الثانوي، الذي  يتميز خللهما  الفرد باختلفات

 جوهرية من حيث نواحي النمو، ففي هذه المرحلة يكتب المتعلم معارف و مكتسبات

 في مجالت متعددة تؤهله لختيار ما يتلءم و قدراته و مؤهلته و ميوله، تظهر في

 هذه المرحلة عمليات التميز أو التفرد من الناحية العقلية و الجسدية، فيبدو بجلء لدى

 التلميذ مواهب في الرسم أو النحت أو اللغة أو الحساب .......الخ ، ما يجعله يحتاج

 للرعاية الخاصة و الهتمام كي يساهم في العداد للمهنة المستقبلية باستغلل
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 مميزاته، و غالبا  ما يقوم التلميذ في هذه المرحلة باتخاذ القرار الول و الذي يتعلق

باختيار الشعبة الدراسية إثر الحصول على شهادة التعليم المتوسط .

 : انويـة-   ث ل ا المرحلة  بعد حصول التلميذ على شهادة التعليم المتوسط يلج السلكد

 الثانوي، و تبدأ هذه المرحلة بجذع مشترك عام للتخصص الذي تم اختياره، و تتضح

 معارفه و مكتسباته في المراحل السابقة إلى أن يتقرر على اختياره النهائي، و جدير

 بالذكر أن تطور التعليم أدى إلى ظهور العديد من التخصصات التي جاءت كمحاولة

 لتلبية حاجات المجتمع، غير أن هذا التنوع و التعدد سبب و يسبب الحيرة للطلبة

 المقدمين  على اختيار تخصص ملئم لقدراتهم و استعداداتهم و ميولهم، في حين

 يلعب المرشد التربوي في هذه المرحلة دوره الهام، إذ تسمح تدخلته بمساعدة

 )1(الطالب على الختيار السديد و المناسب و ذلك من خلل : 

 -تنظيم زيارات للمعامل ، المشاريع ، الجامعات ،المعاهد ، المراكز التدريبية و1

المدارس المهنية و غيرها .

 -استضافة محاضرين و بشكل منتظم من الجامعات و المعاهد و مراكز التدريب2

 لتعريف الطلبة بطبيعة الدراسة أو المهن الموجودة في هذه المؤسسات لمساعدتهم

على تحديد الختيارات المناسبة .

 -القيام بحملة توعية مع إدارة المدرسة لمساعدة الطلبة على التوجيه الدراسي و3

المهني و الستعانة بالنشرات و الدلة و الصور . 

 هادي مشعان ربيع، الرشاد التربوي، الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان،-  1

 .160، ص 2003
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 : الجامعية-   المرحلة  نالت الجامعة كمؤسسة تربوية اهتمام العديد من الباحثينه

 و المختصين، نظرا لما لها من علقة وطيدة بالمجتمع و بتنميته و ازدهاره، خاصة و

 أنها تعد أجيال من الطلبة سيتبوءون المناصب ذات التأثير في التنمية و المحققة

 للزدهار ، و في ظل التغيرات العالمية و المحلية الحالية، ازداد دور الجامعة أهمية

 فأصبحت رائدة في تقديم الحلول و البدائل التي تقلل من تأثير المشكلت الناتجة عن

 التغيرات السريعة و الشاملة لجميع الميادين ذلك أن المعرفة اليوم هي المستقبل كما

 .)1(يقول "أوغست كونت" 

3: المرجعية-      الجماعات أو الرفاق   هي جماعة  من الفراد يلتقونجماعة

 في الميول ،الدوافع ، الطموحات، الحاجات و الهتمامات الجتماعية، و يقومون

 بأدوار اجتماعية معينة سواء كانت هذه الدوار آتية أو دائمة، و كل ذلك يكون بشكل

 متعارف عليه تلقائيا في غالب الحيان، و تتدخل عوامل معينة تؤدي إلى تشكيل هذا

 النوع  من التنظيم الجتماعي كعامل الحوار المكاني و الدراسي، كجماعة الرفاق

 المدرسية، عامل العرق، جماعات السود و البيض، و عامل الطبقة القتصادية و

الجتماعية، جماعة الفقراء .

 تؤدي جماعة الرفاق دورا بارزا في التأثير على أفرادها، لنها تساهم في صياغة

 شخصية الطفل أو التلميذ و سلوكه الجتماعي و قيمه و اتجاهاته، فالطفال يؤثرون

 في بعضهم البعض عن طريق الفعال و السلوكات النموذجية التي يمكن تقليدها

 تحت تأثير التدعيم، و كذلك يكتسب الطفل قيم القيادة و قواعد التعاون الجتماعي، إذ

- المرجع السابق، نفس الصفحة.  1
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 يجد نفسه يتساوى مع أقرانه في درجة تأدية أدوار معينة، المر الذي يؤدي إلى

 إسقاط قدراته على هذه الدوار، حيث أن العديد من الدراسات أثبتت تأثير القران و

 الصدقاء في توجيه بعضهم البعض لختيار مهنة واحدة، و ذلك في إطار استمرارية

1السلوك التعليمي الذي يسود الجماعة .

العلم- 4   تؤثر وسائل العلم المختلفة من إذاعة، تلفاز، فيديو، أطباق:وسائل

 استقبال، سنما، مجلت، و إعلنات بما تنشره و ما تقدمه من معلومات ، حقائق ،

 أخبار ، وقائع ، أفكار و آراء على التنشئة الجتماعية للفرد، باعتبارها ناقلة لنواع

 مختلفة من الثقافة، فهي تنشر المعلومات المتنوعة عن كافة المجالت التي تناسب

 مختلف العمار، أما أنها تشبع الحاجات النفسية مثل: الحاجة إلى المعلومات ، التسلية ،

 الترفيه ، الخبار ، المعارف ، الثقافة العامة و دعم التجاهات النفسية و تعزيز القيم و

 المعتقدات أو تعديلها، و يزداد تأثير وسائل العلم بالتكرار الذي يساعد في عملية

 الستعاب، لهذا فإن تأثيرها على اختيارات الفرد جلية، فكثيرا ما نجد من يريد أن يصبح

 ممثل كونه متأثرا بشخصية شاهدها على التلفاز فأعجبته، و هذا يريد أن يصبح مخرجا

 سينمائيا متأثرا بفيلم ما، و آخر يريد أن يصبح فضائيا متأثرا بمادة إعلمية عن علماء

 الفضاء، و هذا تجمعت عنده المعلومات عن مهنة معينة تتكلم عنها وسائل العلم و

 هكذا، لهذا فيمكن القول بأن وسائل العلم بتنوعها نوعا من التأثر في اختيارات الفرد

المهنية يتراوح من شخص لخر . 

-د.العايب رابح، مرجع سابق(محاضرة) 1
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5: الجنسي-   تنميط ل  إن المجتمع يرسم توقعات محددة لكل فرد حيث يتوقع من ا

 المرأة أن تقوم بمهنة كذا، و الرجل أن يقوم بمهنة كذا، و يتوقع الخرون أن على

 المرأة أن تقوم بأعمال و مهام تختلف عن تلك التي تقوم بها الرجل، حيث تشير

   -أن النساء يرغبن في اختيار العمال ذاتjorgensonدراسة قام بها "جورجنسن- 

 المتعة و الظروف المريحة، أما الرجال فيختارون العمال التي تدر عليهم النفع و

 .)1(الجر العالي، ذات المسؤوليات الكبيرة و التي تحقق طموحاتهم

: ا  ث ل لثقافية  ثا ا  :العوامل

  الثقافة هي مجموع ما يتعلم و ينقل من عادات ، تقاليد ، قيم ، معتقدات و اتجاهات،

 و أيضا من نشاط حركي ، أفكار و تكنولوجيا، و تؤثر الثقافة في شخصية الفرد و

 الجماعة عن طريق المواقف الثقافية المتعددة، و من خلل التفاعل الجتماعي

 المستمر الذي بإمكانه أن يؤدي دورا في تنمية الشخصية المهنية للفرد، و لذلك نذكر

بعض العوامل الثقافية التي بإمكانها أن تساعد على ذلك : 

1:   تعرف القيم على أنها مجموعة من المبادئ و المعايير التي وضعهاالقيم-

 المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، و الذي يحدد بالتالي المرغوب و غير المرغوب فيه، و

 تعتبر القيم موجهات لسلوك الفراد ضمن مادة معينة أو مجتمع معين، و تكتسب عبر

 التنشئة الجتماعية، حيث يعطيها الفراد اهتماما خاصا لنها تشكل مبادئ تتكامل فيها

.)2(الهداف العامة للمجتمع 

. 77-فنطازي كريمة،مرجع سابق،ص 1
 .129- جودت عزت عبد الهادي و سعيد حسيني العزة، مرجع سابق، ص 2
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 تعتبر القيم أحد العوامل الهامة التي تؤثر في عملية التفضيل و الختيار المهني أو

 الدراسي، حيث أنه من الواضح أن الطالب يتابع الدراسة التي تتفق مع القيم التي

 يؤمن بها، كما أنه قلما يقبل على مهنة ل تتفق مع القيم التي تكونت لديه إل مرغما،

 ثم أن تكيفه مع الدراسة أو العمل ل يتحقق إل إذا كان ثمة اتفاقا إلى حد ما بين قيم

 الفرد و القيم التي يتطلبها العمل فمما ل شك فيه أن الفرد ينجح و يتكيف مع العمل

الذي يعترف بقيمته و كرامته و يبرز القيمة النسانية لديه أكثر من غيرها من القيم . 

2: المهنة-     عن السابقة   بعد أن يتعرف الفرد على ميوله و قدراته والمعلومات

 سماته الشخصية، تأتي مرحلة أخرى ل تقل أهمية عن سابقتها في عملية الختيار

 الدراسي- المهني، والتي تهدف إلى مساعدة الفرد على معرفة المهن المختلفة

 المتاحة أمامه، و العالم المهني عالم واسع يشمل اللف منها، و حتى يسير الفرد

 بخطى ثابتة نحو المهنة التي تناسبه ، عليه أن يستعرض عالم المهن المختلفة و

 يصنفها في مجالت أو مجموعات محددة، ليقارن بينها حتى يستقر على مجموعة منها

 يجدها انسب  لقدراته الخاصة و ميوله و خصائصه الذاتية، ثم تأتي بعد ذلك الدراسة

 التفصيلية للمجموعة المهنية المعينة التي اختارها، و التي يجدها أفضل من غيرها و

 أكثر ملئمة له، و بما أن عالم الشغل في تقدم مستمر في المجال الجتماعي و

 القتصادي هذا يعني إلغاء بعض الوظائف و المهن أو إيجاد وظائف و مهن أخرى

 جديدة تتماشى مع هذا التطور، لهذا كان على الفرد أن يتحصل على معلومات وافية

 عن المهن التي تناسبه لكي يتمكن من الختيار المناسب، و تتعلق هذه المعلومات

بعملية" تحليل العمل" و تشمل : 
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: العمل-   طبيعة   من حيث نوع النشاط و الخبرات و المهارات التي يتطلبها العمل، وأ

التي لبد من توافرها لمن يشغله .

: العمل-     في المطلوبة الدراسية المؤهلت   أي هل المهنة تكتفي بتعليمب

 محدود إعدادي مثل أو ثانوي أو التدريب بعد ذلك ؟ أو تتطلب نوعا من الخبرات ل تتهيأ

 للشباب إل بعد الدراسية الجامعية ؟ أو تتطلب خبراتا من نوع آخر ل تتوافر إل في

معاهد فنية معينة ؟ 

: العمل-     في المطلوبة الدراسة مكان   من حيث الموقع الجغرافي داخل البلدد

 أو خارجه ، مستوى الدراسة معهد ، جامعة ،عدد سنوات الدراسة طويل المدى، قصير

المدى .

: شروطه-    و العمل قيود   ما هي الشروط العامة التي تقبل الفرد على أساسها ؟د

 و هل العمل خاص بجنس معين أو يقبل فيه الشباب من الجنسين ؟ أو هل للمظهر

 أهمية فيه ؟ و هل يتطلب خصائص و صفات معينة لبد من توافرها فيمن يتقدم

إليه ؟ .

:    - بالعمل  اللتحاق كيفية   هل سيجرى للفرد اختبارا خاصا قبل اللتحاقهـ

 بالعمل ؟ و هل سيمر طالب العمل بفترة للتجربة ؟ أو يكتفي بتقديم المستندات

 المطلوبة ؟ إذا كان هناك اختبار هل سيتم في شكل مقابلة شخصية أو عن طريق

امتحان كتابي ؟ و من الذي سيجري الختبار و متى ؟ .

: العمل-   شروط   وتشمل: مكان العمل داخل أو خارج البلد، مدى توفيره للسكنو

 بالنسبة للعمال، عدد ساعات العمل في اليوم، نوع الجازات و مدتها، الضمانات التي
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 يوفرها لشاغله بشأن الفصل أو البطالة، درجة الطمئنان التي توفرها .متاعب العمل

 أو الضرار التي يتعرض لها الفرد صحيا أو نفسيا، بعد مكان العمل و مدى توفيره

 للمواصلت، حرية الفرد في إثبات نجاحه، بيئة العمل و مدى مناسبتها، الفراد الذين

 يعمل معهم و مدى رغبتهم فيه، رؤساؤه في العمل و علقتهم معه، التكرار و الملل

في العمل، مدى إمكانية تكوين علقات اجتماعية و صداقات عن طريق العمل .

: الدخل-    و يدرس الدخل من حيث مقداره، فرص الزيادة فيه، وجود ساعاتز

 إضافية مأجورة، مدى مناسبة مقدار الدخل للجهد الذي يبذله الفرد، فرص الزيادة،

الترقية و المكافآت، الستقرار في العمل، المركز الجتماعي للعمل .

: المهنة-    في العمل فرص   و يقصد بذلك مدى حاجة المجتمع إليها، و مستقبلهان

 )1(و التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها، و كيف يمكن  مواجهة هذه التغييرات 

المهني- 3   : بالضافة إلى مجمل العوامل التي سبق ذكرها و التي منالرشاد

 شأنها أن تؤثر في اختيار التخصص المهني(الختيار المهني) للفرد بشكل أو بآخر،

 هناك عامل آخر بإمكانه أن يوجه الفرد توجيها سليما نحو الختيار الصائب و هو

 الرشاد المهني، الذي يهدف إلى مساعدة الطالب في اختيار مهنة ما تتلءم مع

 استعداداته،  ظروفه الجتماعية و نوع جنسه، و يتم ذلك عن طريق العداد و التأهيل

 لها من أجل اللتحاق بميدان العمل، فالرشاد المهني يهدف على تحقيق التوافق

 الذي يضع الشخص المناسب في المهنة المناسبة، مما يعود على الطالب(الفرد) و

المجتمع بالخير و المنفعة في آن واحد .

 .175 / 174 / 173أحلم عبايدية، مرجع سابق ص-  1
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الرشاد*      عملية في المهني المرشد   : هناك عدة مهام يقوم بهاالمهني دور

المرشد المهني خلل عملية الرشاد المهني نذكرها :

-أن ل يفرض المرشد المهني رأيه على الطالب المسترشد .1

-أن ل يتجاوز حدود إمكانيات الفرد المهنية .2

-أن يبذل المرشد كل جهده لكي يزيد من فهم المسترشد لنفسه و للعالم من حوله .3

-أن يعكس المرشد أمام المسترشد صورته الحقيقية .4

-على المرشد أن يساعد المسترشد على تقبل ذاته كما هي في الواقع .5

-على المرشد أن ل يسد الطريق أمام المسترشد و أن يفتح أبواب أخرى .6

-على المرشد أن يساعد المسترشد على التفكير في جميع الحتمالت المهنية. 7

 -أن يكون القرار النهائي في أية عملية إرشادية صادرا عن الطالب المسترشد و8

ضمن مسؤوليته و بناء على اختياره الحر .

-على المرشد أن يبحث مشكلة المسترشد من جميع زواياها .9

-أن يغير المرشد طرق الرشاد وفقا لحاجات المسترشد .10

 )1(-أن يكون الرشاد على أسس موضوعية و عملية 11

 :        : ذاتها  حد في بالمهنة تتعلق عوامل رابعا

1: للمهنة-   الجتماعية " Warrenوران-  يعرفها "المكانة  بأنها  تشير إلى وضع 

 الفرد في مهنته الخاصة ضمن جماعة ما، كما تتحد من خلل اتجاهات الجماعة نحوه،

 د-مفيد نجيب حواشين و زيدان نجيب حواشين، إرشاد الطفل و توجيه، دار الفكر للطباعة و النشر-  1

.247 ص2002 ،الردن، 1و التوزيع،ط
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 حيث أن الجماعات تتألف على اختلف أنواعها بشبكة من المراكز (المكانات ) و يرتبط

 .)1(كل مركز بوظيفة يؤديها الفرد للجماعة 

 تستخدم المكانة الجتماعية كمفهوم عام يتضمن ترتيب جماعات الفراد على أساس

 مقياس قابل للمقارنة، يشير هذا المقياس إلى المسافة الجتماعية  و الهيئة، و إلى

 مقدار الحقوق و الواجبات و ينظر إلى المكانة الجتماعية على أنها متغير نفسي،

 يعكس الفروق بين الفراد في القوة، التأثير ، الهيئة و الهمية المدركة من قبل

الخرين. 

 تلعب الدوافع ذات البعد الجتماعي دورا بارزا في تحديد اختيار الفرد للمهنة أو

 الدراسة التي يمارسها أو يدرسها، فالتقدير الجتماعي و المكانة التي يمكن أن تحققها

 مهنة معينة، هي التي تدفع الفرد لختيار مهنة أو تركها، كما أن السر ذات المكانة

  و قد يكون)2(الجتماعية العالية توجه أولدها للمهنة التي تحفظ ماء وجه السرة 

 تفضيل المهن الفنية العليا إلى حد كبير نتيجة لمكانتها و النجاح المادي الذي يناله

.)3(الشخص إذا مارسها، إذ يستطيع أن يحسن وضعه الجتماعي و القتصادي 

بالضافة إلى المكانة الجتماعية للمهنة توجد عوامل أخرى نوجزها فيما يلي : 

-المكافآت التي من الممكن أن توفرها المهنة للفرد .1

-عوائد العمل و جاذبيته .2

-نظرة المجتمع و الخرين و توقعاتهم إزاء العمل .3

 - د عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في علم النفس الجتماعي، دار قباء للطباعة و النشر و 1

 .266،ص1998التوزيع،المجلد الول، القاهرة،
 .135 / 134- عبد الفتاح دويدار، مرجع سابق، ص 2
 .56 .55- حمدي ياسين و آخرون، مرجع سابق،ص  3
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-الدخل المادي الذي يحققه الفرد من وراء العمل .4

-ساعات العمل و مدى مناسبتها للفرد.5

-أوقات الفراغ في العمل و العطل و الجازات .6

-فرص الترقية في العمل .7

-مدى خطورة العمل .8

-طبيعة الزملء في العمل و المشرفين .9

-التعويضات الموجودة في العمل .10

 .)1(-بيئة العمل و ظروفه و مكانه 11

21   : المهنة-       ار ي اخت عند الطالب تواجه التي   المشكلت

 : بها-        اللتحاق و الدراسة نوع يار اخت مشكلة  و تخص اختيار الدراسةأ

الملئمة للفرد و مساعدته على اللتحاق بها و من معيقاتها : 

 نقص المعلومات الخاصة بأنواع الدراسة المختلفة التي يمكن للفرد أن-1

يلتحق بها. 

 مشكلة الستعدادات و الميول و الخصائص المؤثرة على نجاح الطالب-2

 في دراسته، خاصة منها الستعداد الكاديمي أو المدرسي الذي يسمح للطالب

بالستمرار في دراسات معينة .

- د العايب رابح، مرجع سابق( محاضرة) . 1

224



 مشكلة تكيف الطالب مع الدراسة و توافقه معها من الناحية العقلية و-3

 النفعالية، و التي قد تكون سببا في عدم استمراره في الدراسة أو عدم

نجاحه .

 : العمل-     نوع يار اخت مشكلة  تبدأ هذه المشكلة عادة أثناء دراسة الطالب، إذب

 كثيرا ما يكون الختيار الدراسي في حد ذاته اختيارا مهنيا مثل: التحاق الطالب

 بالمدارس الصناعية أو مراكز التدريب المهني أو كلية معقدة مثل: كلية الطب أو

الهندسة أو غيرها .

 : المهني-    العداد مشكلة  و تتعلق بإعداد الشخص للمهن نفسيا و تربويا وج

تدريبيا، أحيانا يهمل جانب العداد النفسي للمهنة، و يتركز فقط على العداد التربوي .

 : بالعمل-   اللتحاق مشكلة  و تتعلق هذه المشكلة بطرق التقدم إلى العمل ،د

كيفية ملء طلبات اللتحاق ، مقابلة أصحاب العمل و النجاح في الجابة عن أسئلتهم .

)1(

 .88- د. صالح حسن الداهري، مرجع سابق، ص 1

225



             

خلصة:

 تظهر  جليا أهمية عامل اختيار التخصص الدراسي المهني بالنســبة للفــرد، لنــه موقفــا

ــمن  مصيريا يحدد اختياره المهني النهائي أو بالحرى المهنة التي سيمارسها مستقبل ض

 تخصصه المهني، وهنا يجب أن يــبرز دور الشــخاص المحيطيــن بــه مــن الســرة إلــى

 أعضاء القطاع التربوي من مدراء، مساعدين تربــويين، مدرســين ومستشــاري التــوجيه

 المهني، لمساعدته في مشاركته فـي العمليـة التوجيهيـة عـن طريـق التصـريح برغبتـه

 وصقل ميولته، ومحاولة تحقيق التوازن بين قــدراته ونتــائج تحصــيله الدراســي، حــتى

 يصل في الخير إلى اختيار سليم يضمن توافقه النفســي المهنــي، ورضــاه عــن مهنتــه

المستقبلية، وبالتالي ضمان دافعتيه في عمله ونجاعة أدائه مستقبل. 
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تمهيد:

 لقد اتضح أن العنصر المادي ل يكفي وحده لتحقيق التقدم المنشود، بل ل بد من

 العتماد على العنصر البشري، باعتباره العامل الضروري في دفع سيرورة النمو، وذلك

 بصقل وتنمية قدراته وكفاءته البشرية في جوانبها العلمية، العملية والسلوكية، لهذا

 وجد التكوين المهني ليمد الفرد بمعارف، معلومات ومبادئ تزيد من طاقته في العمل

 والنتاج في مهنته النية أو المستقبلية، لذلك يلعب التكوين المهني دورا فعال وناجعا

 في منح الفرد خبرات إضافية ومهارات ذاتية ويدوية تمكنه من النجاح في تحقيق

التوافق المهني.
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الرابع  الفصل

لتكوين ا  

المهني
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1: الجزائر-        في المهني لتكوين ا تطور عن تاريخية لمحة

: الفرنسي/      الستعمار خلل المهني التكوين أ

  عمدت إلى إتباع سياسة تجهيل1830منذ دخول فرنسا الجزائر سنة 

 الجزائريين، عن طريق غلق الزوايا ودور المدارس، وتحويل البعض منها إلى كنائس،

 ومطاردة المعلمين ورجال الدين ونفيهم، وهذا قصد القضاء على مقومات الشخصية

 الجزائرية، هذا فيما يخص السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر، أما إذا عاد المر

 إلى التكوين المهني فإننا نجد أن الستعمار الفرنسي اتبع نفس السياسة، حيث لم

  " للصنائع والحرف " بمنطقة القبائل، لكن خوف1835تفتح إل مدرسة واحدة سنة 

 ، وبقى1871فرنسا من تمرد الشباب الجزائري، أدى بها إلى غلق هذه المدرسة سنة 
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  حيث فتحت مدرسة أخرى " للتكوين المهني1881الوضع على هذا الحال حتى سنة 

.)1(الزراعي " في الجزائر العاصمة مخصصة للشباب الوروبي

  أسست مدرسة أخرى " للصناعات التقليدية " في "فورنايليون" سجل1866وفي سنة 

 فيها خمسون تلميذا، ثم تقرر إحداث مراكز مهنية طبقا لحكام المرسوم الفرنسي

  تابعة لمدارس الهالي، يدرس فيها معلمون فرنسيون1892 أكتوبر 16المؤرخ في 

 من خريجي الفرع الخاص لدار المعلمين بالجزائر العاصمة، وبعد فترة تدريبية ميدانية

 1900 بغرداية، وهران، قسنطينة، وسنة 1896تم فتح مراكز أخرى مماثلة سنة 

  بسيدي مبارك، أي ثمانية مراكز في المجموع،1904بتلمسان والمدية والغاي، وسنة 

.1914 تلميذ سنة 1200ثم ارتفع عددها إلى أربعة وعشرين مركز لـ: 

  وما يمكن استخلصه أن التكوين المهني في الحقبة الستعمارية كان موجها

 للوروبيين والمعمرين، وكانت نسب الجزائريين دائما ضعيفة، ما عدا في مراكز

.)2(التكوين الفلحي، لنه يعتبر التكوين فيه للدنى مستوى

ولكن ورغم هذا الضعف يمكن تقسيم التكوين المهني في هاته الفترة إلى قسمين: 

أ- التكوين المهني من الحتلل الفرنسي إلى الحرب العالمية الثانية.

ب- التكوين المهني بعد الحرب العالمية الثانية إلى الستقلل.

 فنسجل أنه يكاد ينعدم التكوين المهني الموجه للجزائريين في القسم الول، أما في

القسم الثاني فنسجل تحسنا طفيفا بالمقارنة مع الول وهذا لسببين اثنين: 

1-  Parpais Calixte, formation professionnelle et formation sociale, le cas de l'Algérie 
indépendante, Thèse en vue d'un doctorat Université paris, Vincennes. 1974 p7 et 9.

 - د. العايب رابح، إستراتيجية التكوين المهني المتواصل في المؤسسات القتصادية وتأثيرها على 2

99.ص2003، 2002فعاليات تسيير الموارد البشرية، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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: الول-    هو الركود القتصادي الذي لحق فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية،السبب

 مما جعلها بحاجة ليد عاملة جزائرية متكونة، وهذا ما أدى بها إلى فتح مراكز تكوينية

 إلى:1954وصل عددها في سنة 

 4 لصناعات المعادن، 3 للصناعات البنائية، 8 مركزا مستقل ذاتيا: 15-

أخرى.

 قسما للبناء في المناطق الريفية.14-

 مركز خاص بالمنشآت.1-

مركز للفندقة وصناعة الساعات – وهران-1      -

 مركز مرتبط بالقسم الحجري بالجنوب الوهراني.1-

 مراكز في الجنوب الجزائري مسيرة من طرف الباء البيض.4-

 والملحظ أن أغلب هذه المراكز كانت مخصصة للبناء وصناعة المعادن، وهذا راجع

 ) في فرنسا1954 جزائري كانوا يعملون آنذاك (151793 % من أصل 73.3إلى أن 

 بقطاع المعادن والبناء والشغال العمومية، أي في القطاعات التي يتوفر بها تكوين

.)1(مهني بالجزائر

: لثاني-  ا   قيام الثورة الجزائرية، مما فرض على فرنسا القيام بالصلحالسبب

 الجتماعي والقتصادي في الجزائر في إطار ما يسمى " بمشروع قسنطينة " ولقد

اتخذ نظام التكوين المهني في مشروع قسنطينة ثلثة أشكال وهي:

 -  عبد اللطيف بن أشنهو، ترجمة جمال شحاذة وآخرون ، تكوين التخلف في الجزائر، الشركة 1

.480، ص1979الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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1  -      : الساسي  لتكوين   وكان هذا النوع من التكوين يضم عدة أقسام ومراكز  ا

 للتكوين المهني للشباب الذين تجاوزت أعمارهم الدخول المدرسي، حيث تم خلق

 ) مرتبطة بالنظام العسكري، حيث تهتم هذه المصلحةSFJAمصلحة تكوين الشباب (

 بتكوين الشباب الجزائري الريفي بواسطة النوادي، كالنادي الرياضي ونادي الشباب،

 ونادي مركز تكوين الشباب، حيث تهتم النوادي الرياضية بالتربية العامة، وعادات الحياة

. )1(العصرية باللغة الفرنسية يشرف على هذه المراكز ضابط من الجيش

 أما نادي الشباب فيعطي تربية أساسية تسمح لهم بالحصول على تكوين مهني

 زراعي، أما مراكز تكوين الشباب فتتعلق بمراكز التكوين التمهيدي و بالشغال

العمومية، الزراعية ...

2 : لتقنية-   ا وتم تصنيفها إلى ثلثة أنواع من التكوين: الكفاءة

: والمهني*    لتمهيدي ا لتكوين   ويهدف إلى تعليم الميين وتنمية مهاراتهم اليدوية،ا

 ويدرس هذا النوع من التكوين في المراكز الجتماعية التربوية، مصالح تكوين الشباب

الجزائري.

: المهني*   لتكوين   وتختص به أقسام اليد العاملة والتعليم التقني، عن طريقا

الدورة الخاصة للتكوين المهني السريع.

: القتصادية*      المؤسسات في المهني لتكوين   ويتضمن أنواعا عديدة منا

 التكوين أثناء العمل، والهدف منه التكيف مع وسائل النتاج والزيادة في النتاجية

وضمان الترقية السريعة.

.104، 100- د. العايب رابح، مرجع سابق، ص 1
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: العالي*    لتقني ا لتعليم  ويعطي في مدرستين هما:ا

 - المدرسة الوطنية للمهندسين بالحراش، التي أضيف لها تخصص البناء و الشغال

.1958العامة وفرعي اللكترونيك والهندسة الكيميائية سنة 

  طالب كلهم30- المدرسة العليا للتجارة في الجزائر العاصمة، والتي تستقبل سنويا 

.)1(أوروبيون

: الستقلل/     بعد المهني التكوين ب

 إن التكوين المهني حاليا في الجزائر يحظى باهتمام متزايد، فأصبحت تشرف عليه

 844 مديرية ولئية و 48وزارة تسمى " وزارة التكوين والتعليم المهنيين " وله 

مؤسسة تكوينية على كافة التراب الوطني.

 معهد وطني متخصص في التكوين المهني.70-

 مركز للتكوين المهني والتمهين.522-

 ملحقة تابعة لمراكز التكوين المهني.210-

 ملحقة تابعة للمعاهد الوطنية المتخصصة.30-

مركز وطني للتعليم عن بعد.-

 معاهد للتكوين المهني.6-

.)2( مؤسسات للدعم6-

2  : المهني-   لتكوين ا   مفهوم

.104، 100- المرجع السابق، ص 1
  متعلق بتنظيم2004 جانفي 29 مؤرخ في 5- وزارة التكوين والتعليم المهنيين، منشور وزاري رقم  2

.2004الدخول المهني لدورة فيفري 
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 على إثر الطلع الواسع في المراجع التي تناولت مفهوم التكوين المهني،

 وجدنا أنه يعبر عنه بعدة مدلولت تتقارب في المعني بوجه عام، فهو أحيانا يعرف

بالعداد المهني أو التدريب المهني، أو التعليم الفني أو التلمذة الصناعية.

 ونحن في بحثنا هذا سوف نستخدم مفهوم التكوين المهني مرادفا لمفهوم التدريب

 المهني وذلك لننا لم نجد فرقا بين المفهومين من خلل البحوث التي اطلعنا عليها،

 واستنادا إلى أن الجزائر وفرنسا، وبعض الدول العربية تستخدم المفهومين بمعنى

واحد.

)1( -هو عملية تعليم وتلقين معارف جديدة "Formation- " التكوين -

 - " التكوين عبارة عن عملية تعلم وتعليم، تمكن الفرد من عمل معين ومتقنا له،

 ومتكيفا معه، وللتدريب المهني عدة مدلولت تتقارب في المعنى بوجه عام، فهو يعبر

 عنه أحيانا بالعداد المهني، أو التكوين المهني أو التدريب المهني أو التعليم الفني،

 ويتم التدريب المهني على حرفه واحدة يصل فيها مستوى المتدرب إلى درجة مقبولة

 من المهارات والخبرة، ويتيح الفرصة للمتدرب للكشف عن ميوله وقدراته من جهة ،

)2(وعلى اختيار المهنة التي يريدها، ويميل إليها أكثر من غيرها من جهة أخرى "

 - " هو إعداد الفراد وتأهيلهم لداء أعمال معينة بإتقان وكفاءة، وممارسة تخصصات

.)3(تقتضيها طبيعة العمل المتطورة "

.98-  محمد خلصي، مرجع سابق، ص 1
، ص1968- عادل حسن، الكفاءة النتاجية للفراد في الصناعة، دار الجامعات المصرية، القاهرة،  2

13.
.98- محمد خلصي، مرجع سابق، ص 3
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 - " هو العداد المهني للفراد وتدريبهم على مهن معينة، بقصد رفع مستوى إنتاجيتهم

) 1(واكتسابهم مهارات جديدة "

 - "هو عملية تعديل ايجابي ذي اتجاهات خاصة، تتناول سلوك الفرد من الناحية

 المهنية أو الوظيفية، وهدفه اكتساب المعارف، والخبرات التي يحتاج إليها النسان،

 وتحصيل المعلومات التي تنقصه، والتجاهات الصالحة للعمل و النماط السلوكية

 والمهارات الملئمة، والعادات اللزمة من أجل رفع مستوى كفايته في الداء وزيادة

 إنتاجيه، بحيث يحقق فيه الشروط المطلوبة لتقان العمل، وظهور فعاليته مع السرعة

.)2(و القتصاد في التكلفة في الجهود المبذولة، وفي الوقت المستغرق "

3: المهني-   لتكوين ا مبادئ

إن التدريب الناجح يعتمد على تطبيق المبادئ الخاصة به أهمها:

الهدف-   يكون أن  من التدريب تلبية الحتياجات التدريبية.أ

: التدريب-  استمرارية   وذلك بأن يتدرب الفرد قبل التحاقه بالعمل، وأثناء عمله،ب

 لن الستمرار في التدريب يدفع به إلى قمة الهرم الوظيفي، فالوظيفة بطبيعتها

متغيرة، فل بد لنتقال الفرد من مرحلة إلى أخرى، أن يسبق المرحلة التالية تدريب.

: التدريب-  تعميم   وذلك بأن يشمل جميع فئات العمال، في جميع مستوياتهم منج

القاعدة إلى القمة، بحيث يحقق انتظام العمل، وتكافؤ النشاط الوظيفي.

 - طيب الحضري، رؤية عربية مستقبلية للتدريب المهني، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، 1

.5، ص1976القسم الول، مؤتمر العمل العربي، الدورة الخامسة، نوا قشط، مارس، أفريل، 
.36، ص1973، 1- محمد جمال برعي، التدريب و التنمية، عالم الكتب، القاهرة، ط 2
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: التدريب-  واقعية   بحيث يكون أسلوبه ومادته العملية متماشية مع تنفيذ البرنامجد

.)1(ومستوى المتدربين

: لتعزيز- ا   تشير معظم الدراسات إلى أهمية التعزيز في عملية التعلم، بغض النظرن

 عن الختلفات في تفسيره، فتعزيز شعور الفرد بالنجاح أو التقدير أو إثابة معينة نتيجة

 النجاح في العمل يرتبط بوجود أهداف واقعية يمكن تحقيقها، لن الهداف غير

.)2(الواقعية والتي ل يمكن تحقيقها تشعر الفرد بالفشل مما يعطل عملية التعلم

: العمل-   سير توجيه   مما يسهل عملية التدريب أن يعرف الفرد خطوات العمل،ه

 ليعرف ما تقدم فيه من عمل، لذلك فمن أهم واجبات المشرف توجيه المدرب على

 أداء الستجابات الصحيحة للموقف، مثل: اختيار أنسب الحركات واستعمال أحسن

 الوضاع، وتدل الدراسات المختلفة على أن عدم توجيه المتدرب إلى خطوات السير

في العمل يقلل من أثر التعزيز.

: التدريبي-     للموقف طريقة أصلح اختيار   الطريقة الكلية، وذلك بمعرفة العملو

 ككل أو إتباع الطريقة الجزئية فيما إذا كان العمل معقدا يتطلب معرفة كل جزء على

حدا.

: لتكرار-  وا المران   وجب تصميم الموقف التدريبي بحيث يمكن من تكرار التمرينز

 الخاص بمهارات معينة، ويتوقف مقدار المران على نوع المهارة وعلى وسائل التدريب،

 وعلى درجة الختلف بين الفراد، فقد دلت النتائج على أن المبالغة في تعلم المهارات

.311- المرجع السابق، ص 1
.196- عبد الفتاح دويدار، مرجع سابق، ص 2
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 الصناعية يؤثر عكسا على عملية التعلم، لذا يجب مراعاة عدم إطالة مدة التدريب عن

الحد المثل، وكذلك توزيع مرات التمرين على فترات زمنية مناسبة.

: لتدريب-   ا أثر انتقال   إن التمرين على القيام بعمل معين يمكن أن ينتقل أثرهي

 إلى أنواع أخرى متشابهة أو مماثلة، حتى لو كانت مختلفة في مادتها عن العمل

.)1(الول

4  : المهني-   لتكوين ا   أهداف

 يهدف التدريب بوجه عام إلى دفع الكفاية النتاجية، بالضافة إلى مجموعة من

الهداف والفوائد نوجزها فيما يلي:

- إكساب الفرد قدرات ومهارات لزمة لداء العمل أداء حسنا.

- اكتساب معلومات جديدة يتعين على العامل معرفتها.

 - تكوين اتجاهات نفسية سليمة لدى العامل، أو تغيير أو تعديل ما لديه من اتجاهات

غير مرغوبة لرفع روحه المعنوية، وتحسين العلقات المتبادلة داخل المنشأة المهنية.

.)2(- الرتفاع بمستوى مهارة العامل في أدائه لعمله حتى يرتفع بذلك إنتاجه كما ونوعا

- تعديل العادات المتبعة في أداء العمل.

- تطوير نوع الشراف في العمل وتحسينه.

- زيادة النتاج كما ونوعا.

- تقليل نفقات النتاج و التقليل من معدل الخطاء

- رفع مستوى التعاون و التنسيق في العمال بين الفراد

.198، 197- المرجع السابق، ص 1
.208- المرجع السابق، ص 2
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 - تخفيض حدة التذمر بين العمال، وسخطهم عن طريق تزويدهم بالمعارف

والمهارات التي تمكنهم من إتقان عملهم.  

 - الستفادة من القوة البشرية العاملة ومن المعدات والدوات المستعملة إلى أقصى

حد ممكن.

.)1(- زيادة تقدير الفرد لعمله و الهتمام به، الناتج عن توسع معرفته وإتقانه له

- التخفيض من معدل الحوادث والصابات في العمل.

- الكشف عن استعدادات ومهارات خبيئة لدى العامل.

- زيادة نسبة الرضا عن العمل لدى العامل.

 - التقليل من الخسائر المادية التي تنجم عن اضطراب اللت تلفها و السراف في

.)2(المواد الخام

5  : المهني-   لتكوين ا نواع   أ

: أهدافه/     حيث من التدريب أ

: الحركي*   لتدريب   وهو الذي يهدف إلى اكتساب المتدرب مهارات حركية، كسياقةا

سيارة، إدارة مثقاب كهربائي ...الخ.

.311- محمد جمال برعي، مرجع سابق، ص 1
.208- د. عبد الفتاح دويدار، مرجع سابق، ص 2
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: الجتماعي*   لتدريب   وهو الذي يهدف إلى اكتساب المتدرب عادات اجتماعية،ا

واتجاهات نفسية، كالتعاون، التسامح، احترام القانون، القدرة على قيادة الجماعة.

: المعرفي*   لتدريب   يهدف إلى استيعاب معلومات وبيانات هامة، تفيد المتدرب فيا

 حياته العملية كالتعرف على لوائح المؤسسة وقوانينها والتشريعات التي تتصل بالمن

. )1(الصناعي في المصنع

 : ئله/     وسا حيث من التدريب ب

: الخبارية*    بالطريقة لتدريب   عن طريق المحاضرات، الجتماعات، النشرات،ا

المطبوعة، الكتيبات.

: اليضاحية*    بالطريقة لتدريب  عن طريق الفلم السينمائية وغيرها.ا

: الجماعية*      المناقشة طريق عن لتدريب   والتي تعتبر من أنجع الوسائلا

للتدريب على حل المشكلت و مواجهة المواقف.

: للعمل*       الفعلي الداء طريق عن لتدريب   وذلك بممارسة العمل المرادا

التدرب عليه.

: المتدربين/     حيث من التدريب ج

: والمبتدئين*     الجدد العمال   الذين تنقصهم الخبرات الساسية لداءتدريب

العمل.

: القدامى*    العمال   أي ذوي الخبرة، وهذا ما يكفل رفع مستواهم الثقافيتدريب

و المهني، وتعريفهم بما جد على مهنهم من تطورات.

.209- المرجع السابق، ص 1
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: مكانه/     حيث من لتدريب ا د

: العمل*     مكان في لتدريب  وهو أكثر أنواع التدريب شيوعا.ا

: خاصة*     أماكن في لتدريب   وعادة ما يكون التدريب فيها أفضل، إذ يتفرغا

المدربون لعملية التدريب بعيدا عن مكان العمل.

: المزدوج*   لتدريب   وهو الذي يجمع بين الدراسة النظرية في مدارس ومعاهد أوا

.)1(مراكز خاصة، وبين التمرين العملي في المصانع و الشركات

6  :( ) ئله-    وسا المهني لتكوين ا   أساليب

 توجد عدة أساليب ووسائل للتدريب، ويتوقف اختيار أحدها أو الجمع بين أسلوبين أو

أكثر، أو التنسيق بين الوسائل المختارة على مجموعة من العوامل:

مستوى المتدربين وحجمهم، وطبيعة عملهم واتجاهاتهم.-

 الهدف من التدريب، ونوع البرنامج ومدته ومكانه وغيرها، ويمكن-

تلخيص هاته الساليب فيما يلي:

: النظري/     والتدريب العداد أساليب أ

وهي أساليب تعتمد على السماع و المشاركة بالمناقشة اللفظية وتشمل:

:   وهي عبارة عن عرض شفهي أو كتابي يستغرق وقتا محددا، يدورالمحاضرة* 

 حول موضوع معين، يعده ويقدمه شخص ذو كفاءة واطلع، إلى مجموعة من

الفراد قد يكونون غير متجانسين.

.209- المرجع السابق، ص 1
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:   وتستخدم في حالة وجود مشكلة مشتركة، عن طريق تبادل الفكارالمناقشة*  

والمعلومات و الراء والخبرات وغالبا ما يديرها مدرب.

: لنـدوة*    وهي عبارة عن محادثة يشترك فيها ثلثة أو ستة أفراد لمعالجة موضوعا

 معين، ويدير الندوة موجه أو منشط، يتولى تسييرها بطرح السئلة وتنظيم الجابات

عنها.

: للجنـة*    عبارة عن مجموعة صغيرة من الفراد الذين يعينون أو ينتخبون ليقومواا

 بواجب ما، يصعب أن يؤديه أعضاء الجماعة كلها، و يعين للجنة رئيسا، وفي بعض

 الحيان يقرر من بين العضاء، وقد تستهدف اللجنة تخطيط النشاط أو تقييم البرنامج،

أو القيام بالعمل التنفيذي أو إعداد تقرير معين.

:   وتتضمن أفكاره وآراء يود أصحابها نقلها إلى الخرين، وقد تكونالمطبوعات* 

 على هيئة نشرات ومجلت تربوية وعلمية، كما يمكن أن تتخذ المطبوعات مرجعا قيما

وسجل هاما للجتماعات والمحاضرات والندوات و المؤتمرات.

: البحوث*     ويمكن تكليف العاملين بالقراءات الموجهة بتناول بعضقراءات

 المشكلت القائمة، وجمع الحقائق عنها وتحليلها ليجاد الحلول المناسبة لهذه

 المشكلت، كما تساعده في الوقوف على التطورات في ميدان تخصصه، وقد يكلف

 بعضه بإعداد بحوث خاصة، فيذهبون إلى الكتب والمراجع التي تتناول تلك المواضيع،

وأحيانا تنظم بعض البحوث للمتدربين على هيئة مجموعات تتناول مشكلت.

:   هو عبارة عن لقاء بين جماعة من العاملين، لبحث مشكلة ما عنالجتماع* 

 طريق الدراسة والمناقشة وتبادل الراء، وقد يعقد اجتماع بين المتدربين وبين
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المشرفين وبين المدربين.

:   وهو عبارة عن اجتماع ينظم لبضعة أيام، بقصد بحث موضوع معين، أوالمؤتمر* 

.)1(للوصول إلى قرار يحدد خطة العمل

:( ) العملي/     الميداني لتدريب ا أساليب ب

 عادة ما يفضل المتدربون الوسائل العملية، ووسائل الممارسة على الوسائل النظرية،

لن النسان يتعلم ما يعمله أكثر مما يتعلمه ومن هذه الوسائل:

: لتدريبية*   ا   وهي عبارة عن مشاهدة لعمل أحد المتدربين، يؤدي بصورةالدروس

 نموذجية أمام الخرين، وقد تتبع ذلك بمناقشة، ويمكن تقديم فكرة واضحة وسريعة

في هذه المهارات.

: لتدريبية*    ا رشات   وهي عبارة عن تنظيم تعاوني، يساهم فيه عدد كبير منالو

 المتدربين، وتهيئ له إمكانيات بشرية وفنية، ويتوفر فيه العديد من الخدمات، وعدد من

 المتخصصين فيه، لدراسة المسائل و المشكلت المطروحة، وتسمى أحيانا "

 بالمعسكر التدريبي "، ويتبع الو رشات التدريبية مجالت التفكير الجماعي، وتهدف إلى

 تطبيق التجاهات الحديثة في حل المشكلت النابعة من خبرات المتدربين، وذلك

بمساعدة هيئة من المختصين، وقد تعقد الورشة التدريبية ليام أو لسابيع.

: الرحلت*    و لزيارات   يقصد بالزيارات تلك التي تسمح للمتدربين بمشاهدةا

 زملئهم والنقاش معهم في العمل الذي يقومون به، أما الرحلة الميدانية هي عبارة

 عن زيارة منطقة من المناطق أو مشروع من المشاريع، يخطط لها مقدما، ويراد بها

.212- بديع محمود مبارك القاسم، مرجع سابق ،ص 1
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 الدراسة الولية والطلع المباشر على أن يقود الزيارة شخصا يعرف مكان الزيارة

جيدا، للجابة على أسئلة المتدربين.

: لتدريبية*   ا   وهي عبارة عن برنامج تدريبي، وقد يتضمن عدة أساليبالدورة

 أخرى، وقد تعقد الدورة أثناء العملية الرسمية، أو خلل أيام العمل، وتهدف إلى تحديد

المعلومات لدى المتدربين واطلعهم على أحدث أساليب العمل.

: حالة*     تعتبر من الساليب التي تتصف بالمشاركة و المناقشة، حيث تقدمدراسة

 حالة للمتدربين، تعد نموذجا لعدة مشاكل متشابهة يقومون بتحليلها وغالبا ما تكون

.)1(الحالة من واقع الحياة العملية للمتدربين

: الدور*     هذه الطريقة تتم على الخص في السيكودراما ( التمثيلية النفسيةتمثيل

psychodramaوتعتبر من وسائل التدريب الحديثة، حيث ل يقوم الهتمام فيها على ،( 

 حل مشكلة معينة، بل يساعد هذا السلوب المتدربين على فهم الطبيعة البشرية،

 وتقدير تصرفات الفراد، و التعمق في دراسة مشاكل السلوك النساني، ويستخدم

 هذا السلوب في التدريب على المهارات النسانية ومشكلتها كالتظلمات والمقابلت،

.)2(وإصدار الوامر والتأنيب و المحاباة ...الخ

: المتنقلة*    لتدريب ا   هو أسلوب حديث، بدأ بالمحاولة لنقل الخدماتقوافل

 التدريبية إلى العاملين (المتدربين) في مختلف المناطق وتجهز القافلة بسيارة

- محمد خلصي، محاضرة في مقياس التكوين المهني، قسم علم النفس، جامعة باجي مختار – 1

.2008، 2007عنابة، 
 1- محمود فهمي العطروزي، العلقات الدارية في المؤسسات العامة والشركات، عالم الكتب،ط 2

.263، ص1969القاهرة، 
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 ومجموعة من المتدربين في مجال معين، وبعض الوسائل و المعدات التدريبية التي

.)1(تساعدهم في المهمة

: الذاتية/    لتدريب ا أساليب ج

 إلى جانب أساليب التكوين النظري وأساليب التكوين الميداني، والتي تقوم أساسا على

 دور المدربين وتأثيرهم على المتدربين، فإنه قد شاعت في السنوات الخيرة أساليب

 التدريب الذاتي، أو التدريب عن بعد، وذلك بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي ومن

هذه الساليب:

:   التعليم و التدريب بالمراسلة هي طريقة للتدريب، يتحمل فيها المدربالمراسلة* 

 مسؤولية تقديم المعرفة و المهارات للمتدربين الذين ل يتلقون تعليمات شفوية

مباشرة، بل تصبح اللغة المكتوبة هي وسيلة التعليم الساسية.

: تلفزيون*  ل   هناك ميزة يزيدها التلفزيون على أسلوب المراسلة، هذا لن التلفزيونا

 يخاطب العين والذن عن طريق الصور المتحركة، بينما المراسلة تخاطب العقل من

 خلل الصفحة المكتوبة، وتم التوسع في استخدام التلفزيون في برامج العداد

 والتدريب المهني، من خلل تسجيل برامج تلفزيونية على أشرطة فيديو وتوزيعها على

 مراكز التكوين المهني أو بيعها في السواق لتشمل فائدتها أعدادا كبيرة، وذلك

.)2(للستفادة منها من خلل عرضها بواسطة أجهزة الفيديو

: اللكتروني*    الحاسوب   يعد الحاسوب من أنماط التعليم الذاتي المعزز،برنامج

 ويناسب جميع مستويات المتعلمين، ويتميز باختصاره للزمن مقارنة بالساليب الخرى

محمد خلصي (محاضرة)، مرجع سابق.-  1
- المرجع السابق.(محاضرة). 2

244



 التقليدية، ويمكن عرض المادة المطلوب إيصالها للفرد من خللها وتسجيل استجابات

 الفراد، ومن ثمة يتم تحديد مستوى كل متعلم مما يؤدي إلى تنوع البرامج

 والموضوعات لكي تتناسب مع احتياجات كل متعلم، وتساهم في تنمية مهاراته

وتساعده على حل المشكلت التي تجابهه.

: المبرمج*   لتعليم   يتضمن تقسيم البرنامج التعليمي والتدريبي إلى خطواتا

 صغيرة، وتنظيم نتائج الخطوات بحيث تتدرج بصعوبتها، وتجريب كل خطوة من

 الخطوات بأقل نسبة مقبولة من الخطوات، وقد يطبع هذا البرنامج ضمن كتاب، أو

 على شكل شريط مؤلف من موضوعات في وحدات صغيرة، ترتب في عرض تدريجي

تسمح للدارس أن يستجيب لها فورا، وأن يختبر مقدار فهمه لها.

: لتعليمية*   ا   انتشرت اللت التعليمية على نطاق واسع في مجالت التعليماللت

 والتدريب، ويرجع الفضل في ذلك إلى عالم النفس " سكينر " وتطبيقات نظريته حول

 التعلم بالتعزيز في مواقف تربوية عملية، وساعدت على تفريد التعليم، ومراعاة

 الفروق الفردية بين الفراد، حيث تطرح اللة على المتعلم سؤال مكتوبا، يظهر على

 الشاشة الصغيرة تسمى " الطار " وقريبا من ذلك الطار، يجد المتعلم فتحة أخرى

.)1(تظهر منها ورقة يكتب عليها الجابة

7  : الجيد-   لتكوين ا   شروط

 هناك عوامل هي بمثابة مبادئ سيكولوجية، يجب أن يراعيها كل من المعلم والمتعلم

وأغلب هذه العوامل أو المبادئ هي:

- المرجع السابق.(محاضرة). 1
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: وبواعثه/      المتدرب بدوافع لتدريب ا صلة   يتعلم الفرد إذا أراد أن يتعلم، وإذاأ

 كانت لديه القدرة على التعلم، وإذا أتيحت له الفرصة للتعلم، وإذا قدم له النصح

 والرشاد، غير أن القدرة والفرصة والرشاد ل تكفي إن لم يكن لدى المتعلم ما

 يدفعه إلى التعلم. فالدافع شرط قوي للتعلم، وكلما كان الدافع قويا زادت فاعلية

.)1(التعلم

: المدرب/  موقف   يجب أن تتوفر في شخصية المدرب بعض الخصائص،ليقومب

بالتدريب على أحسن وجه. 

: التفهم-      و اليضاح على المدرب قدرة   دل التجريب على أن المادة التي يرادج

 تعلمها و التدرب عليها متى كانت مفهومة و ذات معنى، كان تعلمها أسرع و أدق و

كانت أعصى على النسيان. 

: لتدريب-    ا ناء ث أ الرشاد   ثبت بالتجربة أن التدريب المقترن بالرشاد أفضل بكثيرد

من التدريب بدونه.

: والجزئية/     الكلية بالطريقة لتدريب ا   إن الطريقة الكلية يتعين استخدامها إذان

 كانت المهارة الحركية، أو العمل الذي يراد التدريب عليه مكون من أجزاء أندمج بعضها

 اندماجا وثيقا، بحيث يختلف أداء جزء في هذا العمل بمفرده عن أدائه مع سائر

 الجزاء التي يتضمنها هذا العمل، كما هو الحال في السباحة أو سياقة السيارة ، غير

 أن هناك أعمال صناعية  ل تتألف من أجزاء اندمج بعضها في بعض اندماجا وثيقا،

كما في الحالة السابقة و هناك تفضل الطريقة الجزئية  .

.200- د. عبد الفتاح دويدار، مرجع سابق، ص 1
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: الموزع/     و المركز التدريب   فالتدريب المركز هو الذي يتم في وقت واحد،ه

 وفي دورة واحدة، أما الموزع هو الذي يتم في دورات متتالية، تتخللها فترات عدم

 تدريب، و يبدو أن التدريب الموزع أفضل، نظرا لما يسببه التدريب المتواصل من تعب و

.)1(ملل، و لن فترات الراحة تثبت ما تعلمه الفرد 

8   : المهني-      لتكوين ا في العملية   الخطوات

هناك مجموعة من المراحل التي يجب المرور بها أثناء فترة التكوين نذكرها:

الهدف-   تحديد   أي تكوين يتضمن هدفا واضحا أو أهدافا محددة يصبو إليها،:أ

 كخلق يد عاملة كفأه، أو التقليل من الحوادث المهنية، أو خفض التالف من النتاج، أو

 استكمال تأهيل العمال في مجال جديد أو تأهيلهم لوظائف جديدة، و يتم تحديد هذه

الهداف على ضوء بعض المؤشرات : 

- مستوى الفراد و مؤهلتهم. 

- تحليل الوظائف و المهارات و الخبرات التي تتطلبها الوظائف المختلفة .

- ضبط المشكلت المتصلة بالعمل .

- الطلع على تقارير هيئات التقييم و المتابعة .

- القتراحات و التوصيات الصادرة سابقا .

المتدربين-   تحديد  أي انتقاء الشخاص الذين سيتلقون التدريب. :ب

.202-201 -المرجع السابق، ص1
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التدريبية-   الحتياجات تحديد :ج   و يقصد بها تحديد التغييرات أو الضافات 

 المطلوب إدخالها على السلوك الوظيفي للفرد (المهارات )و أنماط أدائه، بشكل

.)1(يستدعي تدريبه لمواجهة أي موقف من تلك المواقف 

لتدريب-    د ل برنامج   : هذه الخطوات من الطبيعي أن تتم على أيدي الخبراء و  وضع

 التخصصين في الفرع الذي يتناوله التدريب، و ينبغي أن يراعي أثناء وضع البرنامج

 عوامل كثيرة أهمها: الهدف من التدريب، مستوى المتدربين، إمكانية التدريب، الميزانية

 .)2(و الفترة الزمنية التي يستغرقها التدريب ....الخ

: لتدريبية-   ا الساليب تحديد   و يقصد بالسلوب التدريبي الطريقة التي تستخدمن

 في نقل المادة التدريبية، من المدرب إلى المتدرب، بصورة تنتج الثر المطلوب مثل:

.)3(المناقشة المحاضرة المطبوعات ........الخ 

: المدربين-   تحديد   ينبغي أن ننظر إلى المدرب على أنه معلم ينقل خبراته إلىو

غيره، و على ذلك ينبغي أن يتوفر فيه ما يلي : 

*المعرفة العلمية الكاملة بموضوعات التخصص الذي يتولى التدريب فيه. 

*الخبرة العملية و التطبيقية بأساليب استخدام تلك المعلومات. 

*القدرة على توصيل المعاني و المفاهيم إلى المتدرب .

*القدرة على التفاعل مع الجماعات و السيطرة على سلوك الخرين. 

محمد خلصي، مرجع سابق (محاضرة) -   1
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: لتدريب-       ا برنامج نفيذ ت ل المادية الظروف إعداد  و يقصد بها الجراءات التير

ستتخذ لتأمين تنفيذ البرنامج، و تتضمن أمورا أساسية أهمها :

- الميزانيــة 

- الفترة الزمنية التي يتم فيها التدريب. 

.)1(- مكان التدريب 

: لبرنامج-   ا تنفيذ  و ذلك بــ : م

- تنفيذه وفق المخطط المرسوم سابقا 

- التصال بالمدربين و المتدربين 

- وضع المساعدات التدريبية تحت تصرف المدربين و المساعدين.  

- تجهيز مطبوعات و توزيعها على المتدربين ........الخ.

: لبرنامج-   ا تقييم   يعتبر تقييم البرنامج التدريبي نشاط مستمر و متجدد، يضمنص

 تحقيق الفعالية و اليجابية المستهدفة، عن  طريق المقارنة بين المستوى الفعلي و

 .)2(المستوى المستهدف 

9  : المهني-    لتكوين ا   أنماط

 هناك ثلثة أنماط للتكوين هي : 

القامي-  التكوين )   أ   و16ما بين  وهو موجه لفائدة الشباب:   الحضوري(

  سنة، ينظم هذا النمط من التكوين داخل مؤسسات التكوين (معاهد متخصصة و35

 مراكز التكوين المهني والتمهين) ،عن طريق دروس و معارف في جانبه النظري و

.200- عبد الفتاح دويدار، مرجع سابق، ص 1
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 التطبيقي،والمميز في هذا النمط هو أن المتربصين يزاولون دراسة عادية، كافة أيام

 السبوع، من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء، كل حسب اختصاصه، ويتبع

 .(بتربصات في الوسط المهني في نهاية المسار التكويني.
1

(

: لتمهين-     ا طريق عن التكوين   سنة،25و 15 وهو موجه لفائدة الشباب ما بين ب

  سنة، بالنسبة لفئة الناث، ينظم هذا النمط من30بالنسبة لفئة الذكور، ومدد إلى 

 التكوين بالتناوب ما بين المراكز التكوينية (تكوينا نظريا) و المؤسسات  المهنية (تكوينا

 تطبيقيا) بطريقة متكاملة، حيث يكون المتمهن في وضعية عمل حقيقية، تسمح له

 بمزاولة المهنة من جهة، كما يتلقى تكوينا تقنيا و تكنولوجيا داخل مؤسسة التكوين من

 جهة أخرى، بحيث يومين فقط في المركز، من الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء كل

حسب تخصصه، و يستفيد المتمهن خلل هذا النمط من:

  - إبرام عقد بينه و بين المستخدم، أي الوسط المهني الذي يستطيع أن يطبق فيه

 تكوينه النظري، و يضبط عقد التمهين العلقة بين: المتمهن، المركز المهني الذي

 يجرى فيه التكوين النظري، المؤسسة المهنية(القتصادية) التي يجري فيها التكوين

 التطبيقي و البلدية، هذا العقد يحدد حقوق و واجبات المتمهن، و المزايا التي تمنح

للمؤسسة المستخدمة، و تشرف على هاته العملية اللجنة البلدية للتمهين.

- الستفادة من منحة خلل فترة التكوين. 

  --مستشارة التوجيه المهني، مكتب العلم والتوجيه،مركز التكوين المهني والتمهين-بوحجار-1

 .2011الطارف، أفريل
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 - الستفادة من مزايا أخرى كالضمان الجتماعي،المنح العائلية،التأمين عن حوادث

.(العمل، خبرة مهنية
1

(

 : بعد-     عن المهني لتكوين ا  وهو موجه إلى كل من يرغب في اكتساب مهاراتج

 مهنية عن طريق المراسلة، إذا تعذر عليه التكوين المباشر لسبب أو لخر، كالماكثات

 بالبيت،العاملين بعيدا، المساجين،ويتبع التكوين بهذا النمط بتجمعات دورية في

مؤسسات التكوين المهني.

 يشرف على هذا النمط من التكوين المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، و الذي

  ، و يضم هذا المركز ثمانية1984 سنة 84/217أنشئ هذا الخير وفقا للمرسوم رقم 

 مديريات جهوية و هي: الجزائر، تيزي وزو، سطيف، عنابة، وهران، قسنطينة، ورقلة،

 بشار، تشرف كل مديرية جهوية على مجموعة من الوليات و يقوم المركز بالمهام

التالية : 

-إعداد البرامج البيداغوجية ووسائل التعليم المخصصة للتكوين النظري و التطبيقي. 

 -إرسال الوثائق الخاصة بالتعليم عن بعد طبقا لنوعية التكوين، و وفقا لرزنامة يتم

إعدادها خصيصا لذلك. 

-تحضير التلميذ للمتحانات المهنية. 

- تنظيم تربصات تطبيقية دورية. 

- تقييم مجهودات التلميذ بواسطة مراقبة منتظمة. 

-المرجع السابق. -1

251



 - مساعدة الهيئات العمومية و الشركات طبقا للقوانين المعمول بها في إطار الرسكلة

و تحسين المستوى المهني. 

- تنظيم دورات إتقان و رسكلة لفائدة العمال قصد:

رفع مستوى التأهيل .•

تحسين المستوى المهني .•

تغيير النشاط أو المهنة .•

- طبع و بيع الوثائق و الدوات البيداغوجية ذات الصلة بالمهام المنوطة بالمركز. 

 ) موزعة على مختلف الفروع47و يحتوي هذا النمط على سبعة و أربعين تخصص (

)1المهنية.(

أما فيما يخص المتحانات المهنية فتنظم في التخصصات التالية :

الهلية المهنية في البنوك ..1

الهلية المهنية في التأمين ..2

شهادة القتصاد و القانون ..3

شهادة التحكم المهني في البنوك..4

شهادة التحكم المهني في المحاسبة ..5

شهادة التحكم المهني في التأمين ..6

 طبعا فلكل تخصص شروط لكي يسمح للمترشح إجراء مسابقة فيها، فمثل: الهلية

 في البنوك، فعلى المترشح أن يكون قد تابع دورة تكوينية كاملة في مؤسسة عمومية

. 113- محمد خلصي،مرجع سابق(رسالة ماجستير)،ص1
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 أو معتمدة، أو شهادة التحكم المهني أو شهادة الكفاءة المهنية، بالضافة إلى شهادة

 تثبت أن المترشح قد مارس نشاطا مهنيا على القل لمدة ثلثة سنوات بعد حصوله

)1على شهادة التحكم المهني، أو شهادة الكفاءة المهنية اختصاص بنوك أو تأمينات.(

   10  : المهني-     لتكوين ا في أخرى   أنظمة

بالضافة إلى أنماط التكوين المهني، فهو يحتوي على أنظمة أخرى نذكرها:

:  ( ) لمتواصل/  ا المستمر التكوين   يجرى هذا النظام من التكوين داخلأ

 المؤسسات التكوينية، و يكون لمن له ديبلوم، و يريد الحصول على ديبلوم أعلى،

 بغرض تحسين المستوى و تطوير المعلومات و المهارات المهنية مثل: حاصل على

  يكمل تكوينه(التكوين المستمر) ليحصل بعدها على4شهادة تقني من المستوى 

  ،و هو موجه بالخص للعمال،و للتكوين في هذا5شهادة تقني سامي من المستوى 

النظام وجب أن يتوفر في المترشح إحدى الشروط التالية:

- أقديمية الشهادة الولى في التكوين بثلثة سنوات من تاريخ الحيازة عليها.

- أن يكون الول على مستوى دفعة التكوين التي تخرج منها سابقا.

)2- أن يكون عامل،وذلك بإثباته شهادة العمل. (

: المسائية/      الدروس طريق عن التكوين   ينظم التكوين فيه على شكلب

 دروس مسائية، موجهة لفائدة الذين يرغبون في تحسين المستوى من أجل ترقية

 وضعيتهم الجتماعية و المهنية(عمال،طلبة) ،و جاءت هاته الطريقة من التكوين أكثر

.113 -المرجع السابق،ص1
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للعمال الذين ل يستطيعون التكوين العادي، و يكون التكوين بمعدل ستة عشر (

)ساعة أسبوعيا، وفيه شروطا كالتي ذكرت سابقا في التكوين المستمر.16

: تحضيري-  تكوين  80 متوسط، يحتوي على موجه لفئة دون مستوى الرابعةج

تخصص موجه لهذه الفئة.

: البيت-     في الماكثة المرأة تكوين   وهو نظام موجه للنساء الماكثات فيد

 البيت،من أجل تحسين مستواهم،حيث التسجيل بهذا النظام ليس فيه شروطا على

  أشهر فقط، تكون في فتر ة المساء،3الطلق لتسهيل اللتحاق به،مدة التربص فيه 

  مساء) للحصول في نهاية التكوين15حتى14لساعة واحدة من الزمن(من الساعة 

 على شهادة تأهيل(مستوى أول)، في الغالب يحتوي هذا النوع من التكوين على

التخصصات التالية: الخياطة،صناعة الحلويات،النسيج، حلقة السيدات،طرز.

: الخاصة-     الحتياجات ذات الفئات تكوين   وهو نوع مخصص للشخاصه

 المعاقين جسديا، و نزلء إعادة التربية و التأهيل، ويجرى في مراكز التكوين أو في

 الفروع المنتدبة للمراكز، ويهدف هذا النوع من التكوين إلى الدماج الجتماعي

)1والمهني.(

11   : المهني-      التكوين في المهنية   الفروع

 تحتوي مدونة التخصصات التي قامت بإعدادها وزارة التكوين و التعليم المهنيين على

 ) فرعا مهنيا و هي :22اثني و عشرين (

:  و يحتوي هذا الفرع على العديد من التخصصات منها : الفلحة- 

 -المرجع السابق.1
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 (الزراعات المحمية، البستنة و المساحات الخضراء،  تربية الغنام و البقار، تربية

 الحيوانات الصغيرة ،عامل في السطبل، عامل في تربية البل،عامل في صناعة

 الزيوت، عامل في تربية النحل، عامل في الري، الفلحة الصحراوية، الصحة

الحيوانية ...)

المطبعية-    : ومن تخصصاته: الطبع بالطباعة و الوفست، التجميعالصناعات

 التصويري، الحفر الفوتوغرافي، أوفست و طباعة الحروف، النشر، الصيانة التخطيطية،

صناعات الطباعة ...). 

: الخدمات-     إسكافي،،  ومن تخصصاته: فنون التدبير المنزلي، نساجة التريكوحرف

صناعة السلل، تصليح الساعات، فن الخط، تجليد فني ...)

: يدية-   لتقل ا  ومن تخصصاته: (النقش على الخشب، الحدادة الفنية، خزفالحرف

 سيراميك، اللباس التقليدي، النحاس، الطلء على القماش، الذهب، التطريز على

القماش، الطلء، الخط و الزخرف، الزخرفة على الزجاج ...)

: الثاث-   و  :ومن تخصصاته: (النجارة المعمارية، صناعة الثاث،هياكل نجارةالخشب

السفن، تحويل الخشب ...)

: تأمينات-    و   يحتوي هذا الفرع على العديد من التخصصات منها: بنوك،بنوك

تأمينات، عون البورصة ...) 

: العمومية-    الشغال و ناء ب ل   ومن تخصصاته:(البناء، الطلء على الزجاج، التدفئةا

 المركزية، التركيب الصحي و الغاز، عون طوبوغرافيا، هندسة معمارية، أشغال

عمومية، التمتير...)
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: المعدنية-      ومن تخصصاته:(المطالة و صناعة القدور المعدنية، صناعةالنشاءات

 النابيب، التلحيم المختلط، النشاءات المعدنية، نجارة اللمنيوم، رسم الهياكل

المعدنية، عون المنهجية في رسم الهياكل المعدنية، الصناعة المعدنية..)

: الحديد-      صناعة و المعدنية  ومن تخصصاته: ( التفريز، الخراطة،النشاءات

 ميكانيك عام، ميكانيك صيانة اللت الصناعية، رسم الدراسات في الصناعة

الميكانيكية، صناعة ميكانيكية ...)

 : البلستيكية-     والمواد المطاط   (مخبري، تقني:ومن تخصصاتهالكيمياء،

كيميائي، معالجة المياه، كيمياء صناعية، صناعة الدوات البلستيكية ...)

 :  ومن تخصصاته: (دباغة، تنجيد السيارات، كيمياء الدباغة، تجهيزات الجلود،الجلود- 

.)1 (التصميم على الجلود، صناعة اللبسة الجلدية ...)

: واللكترونيك-    ومن تخصصاته:(كهرباء معماري، إلكترونيك، التلفيفالكهرباء

 . السيارات،)2(الكهربائي، كهرباء السيارات، كهرو ميكانيك، الكهرو تقني، إلكترونيك

 صناعة أجهزة التبريد، صيانة الجهزة الكهرومنرلية، المصاعد، صيانة أجهزة العلم

:اللي، إلكترونيك الصناعة، الصيانة الصناعية.  اللبسة-    ومن تخصصاته:صناعة

(ميكانيك صناعة اللبسة، الخياطة الجاهزة، تفصيل رجالي، تفصيل نسائي...)

والسياحة-    ومن تخصصاته: (عون استقبال، خباز، طبخ المجموعات،:الفندقة

 صناعة الحلويات، فندقة فرع إيواء واستقبال، فندقة فرع طبخ، فندقة فرع مطعم،

سياحة فرع تنشيط ...)
1 -Ministère de la formation et de l'enseignement professionnel, nomenclature des 
spécialités 2001.
2 -ibid.
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ئية-   الغذا  : ومن تخصصاته: (لبان، تقنيات الحفظ، مراقبة النوعية فيالصناعة

الصناعة الزراعية الغذائية ...)

آلي-    : ومن تخصصاته: (صيانة أنظمة العلم اللي، عامل في العلم اللي،إعلم

إعلم آلي فرع برمجة، إعلم آلي فرع تسيير ...)

: الزجاج-    ومن تخصصاته:( صناعة الزجاج، مراقبة نوعية الزجاج...)صناعة

: اللت-    محركات  ومن تخصصاته: ( ميكانيك تصليح السيارات، ميكانيكميكانيك

تصليح الدراجات، ميكانيك تصليح الشاحنات، ميكانيك تصليح اللت الفلحية...)

: النسيج-     ومن تخصصاته:( الضبط الميكانيكي في صناعة اللبسة النسيجية،آلت

صناعة أجهزة تفصيل اللبسة ...)

:  ومن تخصصاته:(صياد، حفظ السمك ...)الصيد- 

: التسيير-   يات   ومن تخصصاته: (مخزني، عامل إدراج المعلومات، عون تجاري،تقن

 محاسبة، عون عبور، كاتبة مديرية، تجارة دولية، محاسبة ومالية، تسيير الموارد

البشرية، تسويق، توثيق وأرشفة ...).

: البصرية-    السمعية يات لتقن   ومن تخصصاته: (مصور، مختص في الصوت،ا

)التركيب، صيانة المعدات السمعية البصرية، اتصال سمعي بصري ...(.
1

)

12  : المهني-     لتكوين ا في تتويج ل ا   شهــادات

إن التكوين المهني بمختلف أنماطه يتوج بإحدى الشهادات التالية:

: الول*  .CFPS شهادة التكوين المهني المتخصص المستوى

1Ibid -1
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: لثاني*  ا .CAP شهادة الكفاءة المهنية المستوى

: لثالث*  ا .CMP شهادة المهارة المهنية المستوى

: الرابع*  .BT شهادة تقني المستوى

: الخامس*  .BTS شهادة تقني سامي المستوى

 تتوج التكوينات في مختلف التخصصات في مراكز التكوين المهني بالشهادات الربع

 الولى، أما المعاهد المخصصة في التكوين المهني فتتوج التربصات بها بشهادة تقني

 سامي، أما مدة التكوين وكذا المستوى المطلوب حسب كل دبلوم فهو كما تبينه

.)1(الجداول التالية:

: القامي*   لتكوين ا

) رقم  النمط):          4  جدول ضمن المتربص بها يتوج التي الشهادات    يوضح

القامي

بالشهر  الشهـادة لتكوين ا الدراسي مدة  المستوى

المطلوب

C.F.P.S12 ،18ش.ت.م.م     

  أساسي أو ما دونهاCAP12 ،189ش.ك.م           

حسب الختصاص

 أساسيC.M.P18 ،249ش.م.م          

 ثانويB.T242ش.ت              

 ثانويB.T.S  303ش.ت.س      

.117، 116 - محمد خلصي، مرجع سابق،(رسالة ماجستير)، ص 1
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: المستمر*    القامي لتكوين ا

) رقم  التكوين):          5  جدول ضمن المتربص بها يتوج التي الشهادات    يوضح

المستمر  القامي

بالشهر  الشهـادة لتكوين ا الدراسي مدة  المستوى

المطلوب

CAP6ش.ك.م           

C.M.P6ش.م.م          

B.T6 ،12ش.ت              

B.T.S  12ش.ت.س      

 : لتمهين*    ا طريق عن التكوين

) رقم  نمط):          6  جدول ضمن المتربص بها يتوج التي الشهادات    يوضح

لتمهين    ا طريق عن التكوين

بالشهر  الشهـادة لتكوين ا الدراسي مدة  المستوى

المطلوب

C.F.P.S18 ،24ش.ت.م.م     

  أساسي أو ما دونهاCAP18 ،249ش.ك.م           

حسب الختصاص

 أساسيC.M.P24 ،309ش.م.م          

 ثانويB.T302ش.ت              

 ثانويB.T.S  363ش.ت.س      
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: بعد*     عن المهني لتكوين ا

) رقم  التكوين):          7  جدول ضمن المتربص بها يتوج التي الشهادات    يوضح

بعد   عن المهني

بالشهر  الشهـادة لتكوين ا الدراسي مدة  المستوى

المطلوب

 أساسيCAP12 ،18 9ش.ك.م           

 أساسيC.M.P189ش.م.م          

 ثانويB.T242ش.ت              

 ثانويB.T.S  303ش.ت.س      

التكوين-       13 بمراكز لللتحاق المترشحين نتقاء وا لتوجيه ا ، العلم  نظام

المهني:

: العـلم- أ

 نظرا لهمية العلم في قطاع التكوين المهني، فقد تم تنظيمه لغرض التعريف

 بالقطاع بصفة عامة، وتقديم عروض التكوين المتوفرة في مختلف المؤسسات

 التكوينية، لغرض خلق جو من الثقة بين المؤسسة التكوينية ومحيطها، ولتعزيز هاته

الثقة ل بد أن يرتكز العمل العلمي على:

- التحكم الجيد في تخطيط وبرمجة عروض التكوين.

- تحديد أهداف دقيقة لكل معلومة يراد تبليغها.

 - ضمان الحق في التبليغ وصحة المعلومات الموزعة.- اختيار مدروس لطرق ووسائل

التبليغ.

260



و لضمان إعلم جيد فإنه يتم في مؤسسة التكوين المهني على مستويين:

: لتوجيه*      ا و العلم الستقبال،   يشكل مكتب الستقبال، العلم والتوجيهمكتب

 الواجهة الحقيقية للمؤسسة التكوينية، باعتباره المنبع الرئيسي لكل النشاطات

 العلمية للمؤسسة التكوينية، والذي يحتوي على قاعة لستقبال الجمهور وعرض

 إمكانيات التكوين، مجهزة بجهاز العلم اللي ،تلفزة ،جهاز فيديو، لعرض أشرطة

سمعية بصرية، والذي يكون مؤطرا بعون، تتوفر فيه الشروط التالية:

- مستوى دراسي الثالثة ثانوي كحد أدنى.

- حسن الستقبال و التعامل.

- سلمة النطق.

- ديناميكية في العمل.

- حسن المظهر والسلوك.

 - المعرفة والقدرة على التحكم في المعلومات حول قطاع التكوين المهني ( المهن

)1المدرسية، أنماط التكوين ....الخ).(

 حيث يمارس عون مكتب الستقبال مهامه تحت إشراف ومتابعة مستشار التوجيه

والتقييم المهني ويقوم بالمهام التالية:

- توزيع المعلومات حول فرص التكوين.

- المبادرة في نشر المعلومات في أماكن تواجد الشباب.

 المحدد لطرق01/99-وزارة العمل و الحماية الجتماعية،كتابة الدولة للتكوين المهني،الدليل رقم1

وكيفيات تنظيم العلم،التوجيه و انتقاء المترشحين لللتحاق بمؤسسات التكوين المهني، ماي

.  6،ص1999
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- ضمان تسجيل المترشحين واستلم ملفاتهم.

- التصال بالمؤسسات والجمعيات وتوزيعها بالمعلومات.

- معالجة البريد الوارد والصادر لمكتب الستقبال.

- التكفل بسجلت التسجيل.

.- مساعدة المتر شح في مل استمارة التسجيل

  - المشاركة في التحضير التقني ليام النتقاء، و وضع قوائم

.)1 (المترشحين و تحضير القاعات ...

- تحديد برامج لمواعيد إجراء المقابلة مع مستشار التوجيه و التقييم المهني .

- تحديد برنامج لمواعيد إجراء الفحص العلني .

 : النتقاء*      و لتوجيه ا و العلم  في كل دورة من دورتي الدخول للتكوينلجنة

 المهني (دورة فيفري و دورة أكتوبر) تنشأ لجنة للعلم، التوجيه و النتفاء، يرئسها

مدير المؤسسة و تتشكل من : 

- مستشار التوجيه و التقييم المهني. 

- مدير الدراسات بالنسبة للمعاهد، النواب،التقنيون و البيداغوجيون بالنسبة للمراكز. 

- المراقب العام. 

- من ثلثة إلى أربعة مكونين يختارهم مدير المؤسسة. 

- مدير الدارة و المالية بالنسبة للمعاهد و المقتصد بالنسبة للمراكز. 

.7 - المرجع السابق، ص1
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 كما يمكن لرئيس اللجنة توسيع المشاركة إلى كل الهيأة، المؤسسات و الجمعيات التي

 يرى إمكانية مساهمتها، حيث تتكفل اللجنة فيما يخص الجانب العلمي بالمهام التالية

 :

.)1 (- جمع و تحليل المعلومات حول مختلف أنماط التكوين.

 - إعداد برنامج إعلمي محدد الهداف، المواعيد، طرق التنفيذ و

المشرفين على متابعة تجسيده. 

  بالضافة إلى الطرق و الوسائل المعتاد استعمالها في نشر و توزيع   المعلومات،

يطلب التركيز على تطوير العلم الجواري لسيما : 

- في الماكن العمومية. 

- استعمال وسائل العلم كوسيلة للشهار. 

 - برمجة أشرطة سمعية بصرية تعرف بما يوفره قطاع التكوين                    المهني.

- استعمال الذاعات المحلية و الجرائد.

- المشاركة في التظاهرات المحلية و الجهوية. 

 - تنظيم زيارات لصالح تلميذ المؤسسات التربوية داخل المؤسسات

التكوينية. 

 : التسجيــلت/  ب

تنقسم عملية التسجيل إلى قسمين اثنين هما : 

1
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1: الولي-    ترتبط عملية التسجيل الولي بالنشاط اليومي لمكتبالتسجيل

 الستقبال، العلم و التوجيه، و هي مستمرة طوال السنة تهدف إلى إعطاء معلومات

 حول إمكانيات التكوين لكل شخص يرغب في ذلك، بالضافة إلى إحصاء و تحليل

طلبات التسجيل، و تنجز من خلل :

 .الحضور الشخصي للمعني

 .حضور أحد القارب

 .عن طريق معالجة طلب خطي مرسل

 .1(بواسطة التصال الهاتفي(

 كما يتوج التسجيل الولي بإعطاء معلومات وافية حول مراحل و شروط التسجيل،

 مكونات الملف و التخصصات، بالضافة إلى مساعدة المترشحين في التوجه نحو

 مؤسسة تكوينية أخرى إذا تطلب المر ذلك، مع تسجيل المعني في السجل الولي، و

 يحتوي على معلومات أولية حول المترشحين اللذين زاروا مكتب الستقبال، و المحتمل

 ، إذ يمكن من إجراء التحاليل2التحاقهم بمؤسسة التكوين المهني للتسجيل النهائي

الولية عن المهن المطلوبة، و يحوي هذا السجل على المعلومات التالية : 

 رقم التسجيل، تاريخ التسجيل، اسم و لقب المتر شح، تاريخ و مكان الزدياد، العنوان،

المستوى الدراسي، التخصص المرغوب، ملحظات. 

2: لنهائي-  ا   يعتبر التسجيل النهائي هو المصدر الرئيسي المعتمد فيالتسجيل

 عملية إحصاء المسجلين، تدون فيه المعلومات المتعلقة بالشخاص اللذين استوفوا

1 -  Ministère de la formation professionnelle, institut National de la formation 
Professionnelle, Mme D.Almaouacif, Procédures de recrutement de stagiaires, p 49.

2
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 شروط التسجيل، و يحتوي على المعلومات التالية: رقم التسجيل، تاريخ  إيداع الملف،

 السم و اللقب، تاريخ الميلد، العنوان، المستوى الدراسي، التخصص المطلوب، تاريخ

الستدعاء، تحديد تاريخ المقابلة مع المستشار،

 تاريخ أيام النتفاء حاضر غائب، نتائج المتحان ناجح مؤجل، نمط التكوين، تاريخ بداية

 التكوين، ملحظات، و يعتبر التسجيل النهائي المرحلة التي يتم فيها إنجاز العمليات

  :التالية

 .إيداع ملف التسجيل

 .مل استمارة التسجيل

 .تحديد موعد المقابلة مع مستشار التوجيه

 .برمجة موعد الفحص الطبي

 .تسليم الستدعاء للمشاركة في أيام النتفاء

و يحتوي ملف التسجيل على الوثائق التالية : 

* شهادة ميلد. 

* شهادة مدرسية. 

* أربع صور شمسية. 

  * ظرفان بريديان عليهما الطابع و العنوان الشخصي للمتر شح. 

  * كشف نقاط الثلثي الخير من السنة الدراسية. 

مع العلم أن فترة التسجيلت النهائية تكون حسب كل دورة: 
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 : أكتوبر-    تبدأ مع بداية شهر ماي، و تنتهي أسبوعا قبل تاريخ إجراء المتحاندورة

في شهر أكتوبر. 

 : فيفري-    تبدأ مع بداية شهر ديسمبر، و تنتهي أسبوعا قبل تاريخ إجراءدورة

)1(المتحان في شهر فيفري. 

الطبي-  الفحص   : تعد مرحلة الفحص الطبي عملية جد هامة، ل يمكن الستغناءج

 عنها، حيث يقوم الطبيب بفحص المترشح من حيث: الوزن، القامة، الضغط الدموي،

 النظر، السمع، جهاز القلب، جهاز التنفس، الجهاز العصبي، الفحص الجلدي، هذا من

 ناحية و من ناحية أخرى يقوم رأيه في مدى قدرة هذا المترشح على ممارسة المهن

التي اختارها، و يسجل كل هذا على بطاقة الحالة الصحية.

 مع ضرورة أن يتوفر لكل طبيب دليل المراض المهنية المتعلقة بكل الشعب المهنية،

 لغرض توجيه المترشح إذا اقتضت الضرورة لذلك، و يمكن حصر أسباب المراض و

 الخطار المهنية في النقاط التالية :

عدم القدرة المهنية نتيجة عدم التأهيل.         *   

 ..عدم التكيف الفيزيقي مع منصب العمل: درجة البصار، السمع، التعب

 .عدم وجود أو نقص وسائل الحماية

 .نقص تحسيس العمال بالخطار المهنية

 .الستعمال السيئ للمعدات و اللت

2(عدم وجود الرقابة( .

1 -  Ibid, p50.
2 -  Ibid, p 50.
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: المهني/        لتقييم ا و التوجيه مستشار مع المقابلة د

 يقوم مستشار التوجيه و التقييم المهني بإجراء المقابلة مع المترشح بغية تقييم و

  دقيقة، و تجرى بصفة فردية و سرية30ترشيد ميول ته و اتجاهاته في مدة ل تتجاوز 

 تامة، و تكون بعد التحضير المادي و النفسي له، و تسجل الملحظات في بطاقة

التقييم الخاصة بالمستشار .

: بلة*  المقا  هناك أربعة مراحل لهاته المقابلة و هي: مراحل

الولى-  : المرحلة  تحضير المستلزمات المادية، المكان،، وتتضمن التحضير للمقابلة 

التهيئة. 

 : نية-  ا ث ل ا  الدخول في المقابلة، استقبال المتر شح، تحديد الهدف، وتتضمنالمرحلة

السئلة الشخصية.

: الثة-  ث ل ا  وتتضمن  تشخيص اختيار المتر شح، الماضي المدرسي للمتر شح،المرحلة

 وضعية المتر شح قبل اللتحاق بالمركز، أهمية التكوين المهني، العوامل المؤثرة على

 الختيار، المشروع المهني للمتر شح، قدرات المتر شح، المهنة و المحيط

العائلي،المكانيات المتوفرة للمترشح. 

الرابعة-  .)1(: وتتضمن المرحلة النهائية، الخلصة،التقييم. المرحلة

لتقييم*  ا ير ي : و يكون التقييم وفقا للمعايير الثلثة التالية: معا

  :يقصد بالدافعية ميولت و اتجاهات المترشح تجاه اختيار مهنة معينة والدافعية-1

 العوامل الخارجية،  المحيط و العائلة المؤثر في هذا الختيار، و يمكن تحديدها من

1-  Ministère de la formation professionnelle, institut National de la formation 
Professionnelle, Référentiel des Conseillers à l'orientation et à l'Evaluation, 2000, p8/14.
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خلل : 

 .دينامية إظهار المهارات لدى المترشح

،اهتمام و جهد المترشح في فهم المهنة، و وعيه بمتطلباتها الواقعية 

لبناء مشروع مهني. 

 (المحيط العائلة )التأثيرات الخارجية على اختيار المترشح

 .القيمة الجتماعية

و تتكون الدافعية من العناصر التالية: 

- الرغبات، التجاهات ،الميولت ،التفضيلت ،الهتمامات،القدرات ،المعارف المهنية. 

2: الذهنـي-   يقصد بالنشاط الذهني مجموعة العمليات المتعلقة بما يلي: النشاط

 .التفكير المنطقي

 .القدرة  على التحليل و التركيب

 .التنظيم المنهجي

 .التصور التجريدي

 .مدى التركيز و درجة الستيعاب

لهيئة- 3  يقصد بالهيئة مجموعة المؤشرات الظاهرة التي تسمح بتقدير المترشح: ا

.)1(من خلل : السلـوك، النطق و التعبير، العتـدال.

1 - Ministère de la formation professionnelle, I.N.F.P, Naima Brahma, Guide d'entretien sur 
la motivation, 1999, p 03.

268



: التوجيه-     و النتقاء أيام هـ

1: والتطبيقي/     لتقني ا   تعقد لجنة العلم ، التوجيه و النتقاء اجتماعاتالتحضير

 دورية لوضع الترتيبات اللزمة لستقبال المترشحين و توزيعهم على الو رشات حسب

جدول زمني مضبوط و وفقا للعمليات التالية : 

- ضبط برنامج محدد في الزمان و المكان لكل أفواج المترشحين. 

- تحديد مهام و دور كل مشارك في التأطير .

- إعداد بطاقات فنية لمحتوى الحصص العلمية .

 - إعداد قائمة المكونين و المكلفين بإجراء المقابلت مع المترشحين، كل حسب

اختصاصه. 

- إعداد قوائم المكونين و المكلفين بتقديم الحصص العلمية، كل حسب اختصاصه . 

- إعداد قوائم المترشحين و توزيعهم على أفواج متجانسة . 

- تحضير الو رشات و القاعات .

 - تحضير و ضبط الختبارات الكتابية التي يتم إعدادها من طرف مكون الختصاص،

بالتنسيق مع مستشار التوجيه .

- إعداد مخطط لزيارة الو رشات يراعي فيه عامل الوقت و التداول المتوازن. 

- دراسة الملفات و بطاقات تقييم المترشحين .

- التداول في النتائج و إعداد قوائم الناجحين .

2(    ) رشات/    الو زيارة الول ليوم :ا   يستقبل المترشحون من طرف هيئة 

 التأطير، التي تقوم بتقسيمهم على شكل أفواج، و توزيعهم على القاعات و الو رشات
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والهدف من وراء هاته العملية ما يلي :

- شرح و تقديم التخصص من طرف المكون. 

- تقديم وسائل العمل (التجهيزات بالمواد المستعملة ) .

- الجابة عن تساؤلت المترشحين .

 - ملحظة سلوكات المترشحين داخل الورشة، التي تفيد المكون أثناء المقابلة

التقييمية : 

- تمكين المترشح من ملمسة المهنة .

  دقيقة، و ل داعي لزيارة الو رشات لمن ل يستوفي15تدوم مدة زيارة الو رشات  

 شروط اللتحاق بالختصاص المرغوب، و بعد الزيارة تمل استمارة الختبار من طرف

 المترشح، يحدد فيه الختيار الجديد و الختيار السابق إن غير اختياره بعد المعلومات

 (1المقدمة له من طرف المكون في الورشة.)

3   :(   ) الكتابي/   ار ي الخت ثاني ل ا ليوم   ا

 يهدف الختبار الكتابي إلى قياس المعارف و المؤهلت العلمية  التي يتطلبها ممارسة

 الختصاص المختار، و تشمل أسئلة الختبار على أسئلة في مواد دراسية لها علقة

 مباشرة بمستوى المترشح،   و كذا المعارف المسبقة عن المهنة، و تصاغ السئلة

  دقيقة، تحتوي50الكتابية على شكل تمارين، جمل، رسومات، أشكال، تراتيب، المدة 

على خمسة أسئلة، يظم كل سؤال خمسة عناصر يتم صياغتها على النحو التالي : 

11 - Ibid .;p4 .  
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: الصواب-     و الخطأ   يضم خمسة عناصر بعضها صحيح و البعض الخرسؤال

 سؤال-خطأ، يطلب من المترشح تحديد العناصر الصحيحة و العناصر الخاطئة. 

يار:   يظم خمسة عناصر لكل عنصر عدة إجابات، يطلب من المترشح إيجادالخت

الجابة الصحيحة .

: التكميل-    يظم خمسة عناصر يطلب من المترشح مل الفراغات برقم، سؤال

كلمة، عبارة، رسم. 

: الربط-    يظم مجموعتين، لكل مجموعة خمسة عناصر، لكل عنصر منسؤال

 المجموعة الولى علقة مع عنصر من المجموعة الثانية، يطلب من المترشح ربط

العناصر المتوافقة .

: لترتيب-   ا   يضم خمسة عناصر، كل عنصر تبعثر أجزاءه، و يطلب منسؤال

 المترشح ترتيبها .تمنح لكل إجابة  صحيحة نقطة واحدة، و علمة صفر لكل إجابة

  لمن أجاب على جميع السئلة بطريقة25خاطئة، حيث يكون مجموع التنقيط هو 

 1صحيحة.

4:(    ) المكون-   مع بلة المقا ثالث ل ا ليوم   تهدف المقابلة مع المكون إلى تقييما

 الستعدادات المهنية للمترشح، و يقصد بالستعدادات المهنية مجموعة المعارف و

 المؤهلت التي يجب أن تتوفر لدى المترشح لمتابعة التكوين المختار، و تجري المقابلة

 من طرف مكون الختصاص، كما يمكن أن يساعده أستاذ من نفس الشعبة المهنية،و

1-Ibid .p4. 
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 من نفس مستوى التخصص، و يستعين المكون بسلم تقدير معيار الستعداد المهني

التالي : 

) رقم  .  8  جدول شح):        المتر لدى المهني الستعداد معيار   يمثل

الرق

م

المهني   الستعداد الدرجـــةمعيار

5جيد لديه استعداد كافي في التخصص إمكانية جيدة للممارسة 01

 له استعداد جزئي، له معلومات حول التخصص، بإمكانه02

ممارسة المهنة 

4حسن 

 3متوسط لديه تصور نسبي حول التخصص، إمكانية نسبية للممارسة 03

 لديه استعداد ضعيف للتخصص، إمكانيات غير كافية لممارسة04

المهنة  

2دون المتوسط 

1ضعيف ل يملك الستعداد للتخصص، ل يمكنه ممارسة المهنة 05

 تجرى المقابلة بصفة فردية، يدون المكون الملحظات على بطاقة التقييم و ل يتجاوز

 دقيقة، كما يجب على المكون المشرف على تقييم الستعداد المهني15زمن المقابلة 

اللتزام بالمنهجية التالية: 

-طرح أسئلة لها علقة بالواقع المهني للتخصص المختار .

-التعمق و التأكد من إجابات المترشح، و عدم الكتفاء بالعموميات. 
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 -الستعانة بالمختصين عند وضع السئلة ( مكوني التخصص، مستشار التوجيه

و التقييم المهني ) .

 : تائج-    لن ا إعلن و المداولت ن

)1يتم تحضير المداولت وفقا للمنهجية التالية : (

 -يعد مستشار التوجيه و التقييم المهني بطاقة التقييم، التي تجمع فيها نتائج البطاقات

 التقييمية، و نتائج الختيار الكتابي، للحصول على النتيجة النهائية التي تسمح بترتيب

المترشحين حسب درجة الستحقاق. 

 - تجتمع لجنة العلم،التوجيه و النتفاء للمداولت في نتائج الختبار و إعداد قائمة

الناجحين .

 - تعد اللجنة قائمة إضافية حسب درجة الترتيب لكل اختصاص، و تحرر محضر خاص

لكل اجتماع. 

-يسلم لكل ناجح شهادة نجاح في اختبار الدخول 

:   في حالة تساوي ما بين مترشحين أو أكثر، تلجأ اللجنة إلى اعتماد المعيارملحظة 

 التفضيلي حسب النتائج المتحصل عليها كالتالي: الدافعية، الختبار الكتابي،  الستعداد

المهني، النشاط الذهني، الهيئة .

رقم   ( التسجيلت):         4  الشكل من الشاب يسلكها التي للمراحل    مخطط

التربص   بداية . (حتى
2

(

 .128- محمد خلصي، مرجع سابق، ص 1
 .129  --محمد خلصي،المرجع السابق،ص2
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ــــــلت ـ ــ التسجي

الطبي  الفحص

المهني       التقييم و لتوجيه ا مستشار مع المقابلة

زيارة الو رشات (الحصص العلمية )

الكتابـي  ـار ب الخت

المكون   مع بلة المقا

ـــداولت المـ

تائج  ن ل ا إعـــلن

لتـربص  ا يــة بدا
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خلصة:

 تلعب مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين دورا رياديــا فــي رفــع مســتوى أداء الفــراد

 وتعليمهم، ذلك أن التكوين عملية ديناميكية تشــمل إكســاب المتعلــم مهــارات، خــبرات،

 معارف واتجاهات يحصل عليها من خلل تكوينه النظري والميــداني الــذي يتلقــاه مــن

 طرف أهل الختصاص بالمهنة، وهو ما يجعله صالحا لمزاولة عملــه وإتقــانه والتكيــف

 معه، بحيث يسمح له في النهاية بأن يترقى في ســلم مهنتــه وزيــادة كفــايته النتاجيــة،

 ومـن هـذا المنطلـق تبـدو أهميـة التكـوين المهنـي وآثـاره النفسـية والجتماعيـة فـي

 المتكون، ذلك بما يساعده على الحفاظ على توازنه النفسي فيما بعد، بتخفيض حــدة

التوتر والضغوط في العمل وزيادة مستوى رضاه عنه. 

الجانب  

الميداني
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الفصل  

الخامس
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الجراءات  

نية الميدا  

للبحث
1: الستطلعية-   الدراسة

       تعد الدراسة الستطلعية أو الولية  مرحلة هامة وضرورية في انجاز البحث العلمي،

 حيث تساعد الباحث على جمع المعطيات الولية عن مكـان الدراســة ومجتمعهـا، و مــدى

 ملئمة هذا الخير بما يتوفر عليه من خصائص مع الطــرح النظــري مــن جهــة ، ليســتطيع

 الباحث من خللها تحديد المشكلة، الفرضيات وضــبط المتغيــرات بدقــة مــن جهــة أخــرى،

 حيث يرى "محمد مسلم" :" أنها تساعد على إنضاج الفرضيات وتحديدها، كما تساعد على

 )1اختيار أدوات البحث المناسبة" (

24، ص 2002 ، الجزائر، 1محمد مسلم، منهجية البحث العلمي، دار الغرب، ط -1  .
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لقد مرت الدراسة الستطلعية لهذا البحث بعدة خطوات وإجراءات هي:

 - القيام بزيارة ميدانية لمجتمع الدراســة والمتمثــل فــي ثلثــة مراكــز للتكــوين المهنــي

والتمهين المتواجدة بولية الطارف، و هي كالتي:

              مركز التكوين المهني والتمهين – علم منور- الطارف

      مركز التكوين المهني والتمهين –القالة-

              مركز التكوين المهني والتمهين – بوحجار-

 -  وبفضلها تــم إتمــام الجــراءات الداريــة والحصــول علــى الموافقــة الداريــة للقيــام

بالدراسة في هذه المراكز.

 - جمع المعلومات الضرورية عن مجتمع الدراســة، وضــبط تعــداد المســجلين للموسـم

/2011التكــويني    ، مــع ضــبط بعــض البيانــات ذات الصــلة بمتغيــرات موضــوع2012 

 مــنالدراســة كــالجنس، المســتوى الدراســي، ألتخصــص المهنــي والمــدة المنقضــية 

التكوين.

  كــأداة2وعليه وبعد تحديد المجال المكاني والبشري للدراسة، قمنا باعتماد "المقابلــة"*

 لجمع البيانات في الدراسة الستطلعية، لنها تعتبر من أهم الوسائل التي بإمكانها أن

 تجمع أكبر قدر ممكــن مــن المعلومــات الــتي مــن شــأنها أن تفيــد البــاحث فــي ضــبط

المتغيرات بدقة وتحديد الشكالية والفرضيات بما يتلءم مع مجتمع البحث.

 لقد تضمنت المقابلة أربعة أسئلة، بعضها مفتوحة، لكي تتيح الفرصة للمــتربص للتعــبير

 عن آرائه ومشاعره بــدون قيــود، وبهــا تســمح للبــاحث مــن الحصــول علــى عــدد غيــر

 محصــور مــن المعلومــات، وأخــرى مغلقــة تتطلــب مــن المســتجوب إجابــات واضــحة

ومحددة.

  متربص ومتربصــة، اخــتيروا مــن20وقد استهدفت الدراسة الستطلعية عينة قدرت بـ 

  مــن فئة الــذكور،10 مــن فئة النــاث، و10بيــن عناصــر مجتمــع البحــث، حيــث أخــذنا 

  من كل تخصص، علما وأنه قد تم إتباع الختيار العشوائي، بغـرض05موزعين بحجم 

 الكشف عن مدى مسـاهمة التصــورات والنتظـارات الــتي يحملهـا المتربصـون بمراكــز

 التكوين المهني عن المهنة المســتقبلية فــي اختيــارهم لتخصصــهم الدراســي المهنــي،

وذلك لثراء محتوى استمارة البحث.

.دليل المقابلة، أنظر في الملحق *2
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-2011وللشارة فقد استغرقت الدراسة الستطلعية شهر نوفمبر من السنة الجامعية 

2012.

) رقم  الستطلعية):       9  جدول الدراسة نة عي خصائص   يوضح

الناث الذكور الكلي  العدد التخصصات  

المهنية
3 2 5 الجاهزة  اللبسة
5 - 5 السيدات  حلقة
2 3 5 التصوير
- 5 5 السيارات  كهرباء

10 10 20 المجموع

الستطلعية-     الدراسة تائج ن عرض   :  أ

) رقم  على):        10  جدول الستطلعية العينة مفردات استجابات    يوضح

الول  السؤال

ها"         ي ل إ سيقودك التي ية ل المستقب للمهنة نتظاراتك وا تصوراتك هي  ما

" الحالي؟    المهني الدراسي تخصصك

%كالستجاباتالرقم
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

تحقق لي ربحا ماليا

تسمح لي بالبداع والتجديد في العمل

تجعلني مستقل وحرا و اعتمد عل نفسي

تنمي لي مواهبي وقدراتي

ل تتطلب إمكانيات كثيرة

تحقق لي الستقرار والعمل الدائم

تتوفر على فرص عمل كثيرة

أجهزة ومواد العمل فيها بسيطة وغير مكلفة

تسمح لي بالحتكاك والتواصل مع الناس

ستشعرني بقيمتي وسط الخرين

تمكنني من إثبات وجودي

08

03

02

01

01

06

01

01
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40
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05

05
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15

05

المجم

وع

30100

) رقم  على):        11  جدول الستطلعية العينة مفردات استجابات    يوضح

لثاني  ا السؤال

حول"           تصوراتك تكوين في ساهمت التي العوامل هي ما رأيك  حسب

" لية؟  المستقب المهنة

%كالستجاباتالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

 أحد أفراد العائلة يعمل بها وهو ناجح كثيرا

  حصص العلم والتوجيه التي قامت بها مستشارة التوجيه

المهني في المركز

 احتكاكي بأحد العاملين بها

 أسرتي

نظرة الناس لها

 زيارة بعض الماكن التي تمارس فيها المهنة لتلقي بعض

الخدمات
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01
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  ممارستي لها خلل فترة العطل9

أعمل فيها مع والدي دائما

التلفاز

0105

المجم

وع

32100

 للشارة إن السؤالين الول والثاني مفتوحين أي أنهما غير مقيــدين باســتجابة واحــدة،

لهذا فاق مجموع الستجابات عدد أفراد العينة.

) رقم  على):        12  جدول الستطلعية العينة مفردات استجابات    يوضح

لثالث  ا السؤال

المهنة"         عن تحملها التي والنتظارات التصورات بأن تظن  هل

" المهني؟         الدراسي التخصص هذا تختار جعلتك التي هي لية المستقب

لبدائل %كا

1995نعم

0105ل

2010المجموع 0

) رقم  على):        13  جدول الستطلعية العينة مفردات استجابات    يوضح

الرابع  السؤال

تخصصك         " ضمن مستقبل ستمارسها التي المهنة عن راضيا ستكون  هل

" الحالي؟   المهني الدراسي

لبدائل %كا
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20100نعم

--ل

2010المجموع 0

 من خلل النتائج المتوصل إليها انطلقا من استجابات أفراد عينة الدراسة الســتطلعية

 حول أسئلة المقابلة، تم الطلع جزئيــا علــى تصــورات وانتظــارات المتربصــين بمراكــز

 التكوين المهني حول المهنة المستقبلية ومدى مساهمة ذلك في اختيارهم لتخصصــهم

الدراسي المهني، كما سنبين ذلك في جملة النتائج التالية:

 بالنسبة للسؤال الول الذي كان مفتوحا والمتمثل في:( ما هــي تصــوراتك وانتظاراتــك

للمهنة المستقبلية التي سيقودك إليها تخصصك الدراسي المهني الحالي؟ ) 

ــة ــة حــول المهن ــات تحمــل تصــورات وانتظــارات محــددة ومعين ــانت معظــم الجاب  ك

ــة  المســتقبلية، والملحــظ أن معظــم هــذه التصــورات والنتظــارات لــدى أفــراد العين

 %40الستطلعية تشير إلى أن المهنة المستقبلية تحقق إشباع الحاجات المادية بنسبة 

بالدرجة الولى وأخرى اجتماعية ونفسية. 

 أما فيما يخص السؤال الثاني والذي كان أيضا مفتوحا والمتمثل في : ( حسب رأيك ما

هي العوامل التي ساهمت في تكوين تصوراتك حول المهنة المستقبلية؟ ) 

ــورات  فكانت معظم الجابات تتمحور حول عدة عوامل ساهمت في تكوين هذه التص

 لدى  أفراد العينة، وقد نال عامل " نشاطات العلم والتوجيه التي تقوم بها مستشــارة

ــا60التوجيه المهني في المركز " حظه الوافر من بين هذه العوامل بنسبة   % ، ثم يليه

%.40عامل"السرة" بنسبة 

 بالنسبة للسؤال الثالث المغلق والمتمثل في: (هــل تظــن بــأن التصــورات والنتظــارات

 التي تحملها عن المهنة المستقبلية هي الــتي جعلتــك تختــار هــذا التخصــص الدراســي

المهني؟ ) 

 % وعليــه فــإن الختيــارات المتعلقــة95فقد أجاب أغلب أفراد العينــة بـــ"نعــم" بنســبة 

 بالتخصص الدراسي المهني لدى العينة ساهمت فيهــا التصــورات والنتظــارات المهنيــة

 % بـ "ل" وقد يعود ذلك إلى عدم وعيهم بالعامل05التي يحملونها، في حين استجاب 

الكامن وراء اختياراتهم، أو عدم وضوح التصورات المهنية في أذهانهم بعد.
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 أمــا الســؤال المغلــق الرابــع والمتمثــل فــي: (هــل ســتكون راضــيا عــن المهنــة الــتي

 ستمارسها مستقبل ضمن تخصصك الدراسي المهني الحالي؟) فقد أجاب جميع أفراد

ــتقبل100العينة بـ " نعم " بنسبة   % أي أنهم راضون عن المهنة التي سيمارسونها مس

انطلقا من التصورات والنتظارات التي يحملونها تجاهها.

2-  : المستخدم     المنهج

 تختلف المناهج العلمية باختلف طبيعة الموضوعات المطروحة للدراسة ، فاختيار

 المنهج يتوقف على نوع الظاهرة المراد دراستها والشكالية المطروحة وفروضها،

وكذا بعض العتبارات المتعلقة بالمعاينة.

 وفي هذا البحث الذي نحن بصدد إنجازه، نحاول الكشف عن مدى مساهمة التصورات

 والنتظارات المهنية في اختيار التخصص الدراسي المهني لدى فئة المتربصين بمراكز

 التكوين المهني.                          حيث لجأنا إلى استخدام "المنهج الوصفي" "الذي

 يستعمل لتشخيص المشكلت أو الظواهر تشخيصا علميا ، بقدر ما يتوفر عليه من

 أدوات موضوعية ، ثم يعبر عن هذا التشخيص برموز لغوية ورياضية مضبوطة وفق

 1"تنظيم محكم

3  : العينة-      ار ي واخت البحث مجتمع   وصف

: البحث-    بمجتمع لتعريف ا أ

 لقد ضم مجتمع البحث الصلي كما سبق الذكر فئة المتربصين بمراكز التكـوين المهنــي

  مــن كل الجنســين ومختلــف2012-2011والتمهين لولية الطارف، للموسم التكــويني 

 التخصصات والمستويات الدراســية  ضــمن المراكــز التكوينيــة التيــة:(الطــارف، القالــة،

بوحجار)

 وتم اختيار هذه المراكز التكوينية عن طريق السحب عشوائيا، باستخدام القرعة، حيث

 تم ترقيم كافة المراكز التكوينيــة المتواجــدة فــي وليــة الطــارف والــتي يقــدر عــددها

 عبد ا الرحمان الكندي و محمد أحمد عبد الدايم، مدخل إلى مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم النسانية، -11
113،ص1999، الكويت،1مكتبة الفلح للنشر والتوزيع، ط . 
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 بتسعة مراكز، ووضع الرقام في علبــة خاصــة، وتـم ســحب ثلثــة أرقــام تــوافقت مــع

ترقيم المراكز الثلثة المذكورة سابقا.

 ونظرا لكبر مجتمع البحث فقد قمنا بحصر التخصصات المشتركة بين المراكــز التكوينيــة

ــرات: الجنــس،  الثلثة المذكورة سابقا، حتى نضمن تجانس العينة على مســتوى المتغي

 التخصص المهني، المستوى الدراسي، المدة المنقضية من التكوين، وعليه فقد شملت

التخصصات التالية:

) رقم  المراكز):        14  جدول حسب المشتركة ية المهن التخصصات    يوضح

التكوينية

 التخصصات

المهنية

 المستوى

 الدراسي

المطلوب

التكوين  التكوين مدة شهادة

الجماعات   معرفة القراءةطبخ

والكتابة

شهادة كفاءة مهنيةشهرا12

 مستغل

تية المعلوما

تقني شهرا24 ثانوي2

 معرفة القراءةمرطبات

والكتابة

شهادة كفاءة مهنية شهرا12

بية  مكت تقني شهرا24 ثانوي2سكرتارية

في   أولية  مبادئ

اللي  العلم

تأهيل مهني أشهر4جميع المستويات

: العينة-  ار ي اخت ب

ــبر   " إن العينة هي :جزء قليل أو كثير من الشياء أو الفراد، مأخوذ من أصل يكون أك

 منه حجما وعددا، شريطة أن تتوفر في هذا الجزء الخصائص النوعية التي تسمح بــأن

يكون ممثل جيدا للصل "
1

 د- مراد زعيمي، محاضرة بعنوان"العينة وطرق اختيارها"،مقياس منهجية البحث العلمي، قسم علم النفس، جامعة -11
2009،2008باجي مختار عنابة،الموسم الجامعي  . 
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 %) لســتخراج25 متربصا ومتربصة، فقد اخترنــا نســبة(685فبمأن مجتمع البحث يضم 

محمد"  مفردات العينة، حيث يرى  " سامي   أن: " المنظــرون يقــترحون أنملحـم 

 % إذا كــان20يكون عدد أفراد العينــة المدروســة فــي الدراســات الوصــفية مقــدرا بـــ

مجتمع البحث – يقدر ببضع مئات- "
1

 

ــه قــد171وعليه فقد قدر حجم العينة في هذه الدراسة بـ   متربصا ومتربصة، علما وأن

ــتطلعية، وفئة  تم إقصاء فئة المتربصين الذين طبقت عليهم المقابلة في الدراسة الس

المتربصين الذين طبقت عليهم الستمارة لحساب ثباتها.

 وقد تم العتماد في الختيار على طريقة " العينة الطبقية العشــوائية " باســتخراج مــن

 % مــن كــل25% مــن فئتــي النــاث والــذكور، ونســبة 25كل مجموعة نسبة مقدرة بـ 

 تخصص، أما فيما يخص متغيري: المستوى الدراسي والمــدة المنقضــية مــن التكــوين

كان السحب فيهما عشوائيا. 

 أما عن أسلوب المعاينة المعتمد أثناء عملية السحب، فقد أعتمد على طريقــة القرعــة،

 وذلك بعد الحصول على قوائم أفواج المتربصين في التخصصات المختــارة، وترقيمهــم

 ثم وضع الرقام في علبة خاصة، وبعدها أجريت عملية الســحب المتوافــق مــع ترقيــم

مفردات العينة المختارة.

: الشخصية-      المتغيرات حسب العينة وصف ج

) رقم  الجنس):         15  جدول متغير حسب البحث نة عي توزيع   يوضح
  

الناث الذكور الجنس
% ك % ك التكوينية  المراكز

28.07 48 25.14 43 الطارف
13.45 23 8.18 14 القالة
10.52 18 14.61 25 بوحجار
52.04 89 47.95 82 المجموع

رقم   :         4  الشكل الجنس  متغير حسب البحث نة عي توزيع   .  يمثل

، الردن،2سامي محمد ملحم، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط -12  
252، ص2002 . 
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

ذكور

إناث

): الذي يوضح توزيع العينة حسب متغير الجنس، يتبين أن4من خلل الشكل رقم(  

  تتجاوز℅52.04العينة من حيث هذا المتغير متوازنة رغم أن نسبة الناث التي تمثل 

   ، وهو ما يعكس خصائص المجتمع47.95بشكل طفيف نسبة الذكور التي تقدر بـ

.الصلي

) رقم  المهني):          16  جدول التخصص متغير حسب البحث نة عي توزيع   يوضح

مبادئ  

في  أولية  

العلم  

اللي

سكرتارية  

مكتبية

مرطبات مستغل  

ت المعلوما

ية

طبخ  

الجماعات

التخصصات  

المهنية

% ك % ك % ك % ك % ك المراكز  

لتكوينية ا
11.11 19 14.03 24 2.33 4 11.11 19 14.61 25 الطارف
4.67 8 6.43 11 4.09 7 3.50 6 2.92 5 القالة
6.43 11 2.92 5 6.43 11 2.33 4 7.01 12 بوحجار
22.22 38 23.39 40 12.86 22 16.95 29 24.56 42 المجموع

رقم   :          5  الشكل المهني  التخصص متغير حسب البحث نة عي توزيع   .  يمثل
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0

5

10

15

20

25

طبخ الجماعات

مستغل المعلوماتية

مرطبات

سكريتارية مكتبية

مبادئ أولية في العلم اللي

): الذي يوضح توزيع العينة حسب متغير التخصص المهني،5من خلل الشكل رقم(  

 يتبين وجود تفاوت بين مختلف تخصصات عينة الدراسة، حيث يلحظ أن أكبر نسبة

، ثم يليها تخصص سكرتارية مكتبية℅24.56سجلت في تخصص طبخ الجماعات   

℅،ثم22.22، وبعدها تخصص مبادئ أولية في العلم اللي بنسبة℅23.39بنسبة   
℅، وفي الخير تخصص المرطبات بأصغر16.95الدنى منه نسبة تخصص مستغل المعلوماتية  

℅، وهذا التفاوت في النسب بين مختلف التخصصات مرتبط بخصائص المجتمع12.86نسبة قدرت بـ  
 .الصلي

) رقم  المستوى):         17  جدول متغير حسب البحث نة عي توزيع    يوضح

الدراسي
  

جامعي ثانوي متوسط بتدائي ا المستويات  

الدراسية
% ك % ك % ك % ك لتكوينية  ا المراكز
- - 27.48 47 15.48 27 9.94 17 الطارف
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1.16 2 11.11 19 5.26 9 3.50 6 القالة
3.50 6 7.01 12 5.35 16 5.84 10 بوحجار
4.67 8 45.61 78 30.40 52 19.29 33 المجموع

رقم   :          6  الشكل الدراسي  المستوى متغير حسب البحث نة عي توزيع   .  يمثل
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متوسط

ثانوي

جامعي

): الذي يوضح توزيع العينة حسب متغير المستوى الدراسي،6من خلل الشكل رقم(  

 فهو يعبر عن نسب متفاوتة بين المستويات الدراسية محل الدراسة، حيث تتفوق نسبة

  على باقي التخصصات، وهي متقاربة قليل من المستوى℅45.61المستوى الثانوي بـ

من المستوى البتدائي، في حين℅ 19.29، ثم يليها ℅30.40المتوسط الذي يقدر بـ  

 . نسبة ضئيلة مقارنة بباقي المستويات الدراسية℅4.67سجل المستوى الجامعي

) رقم  المنقضية):          18  جدول المدة متغير حسب البحث نة عي توزيع    يوضح

التكوين  من
  

(13-18) (7-12) ( 6شهر- ) المنقضية  المدة  

لتكوين  ا من
% ك % ك % ك لتكوينية  ا المراكز
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2.92 5 17.54 30 32.74 56 الطارف
4.67 8 9.35 16 7.60 13 القالة
2.33 4 7.01 12 15.78 27 بوحجار
9.94 17 33.91 58 56.14 96 المجموع
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رقم   :          7  الشكل المنقضية  المدة متغير حسب البحث نة عي توزيع    يمثل

. التكوين  من

 ): الذي يوضح توزيع العينة حسب متغير المدة المنقضــية مــن7من خلل الشكل رقم(

  كانت ضمن المدة المحصورة بين(℅56.14التكوين، حيث يلحظ أن أكبر نسبة للعينة 

  أشهر)، ذلك أن الفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة(فيفري، مارس، أفريل)6شهر-

 سمحت بالحاطة بمفــردات العينــة الــذين تنحصــر مــدتهم الــتي انقضــت مــن التكــوين

  أشهر)، وهذا كون أن التسجيل لللتحــاق بمراكــز التكــوين المهنــي يتــم6ضمن( شهر-

 ضــمن دورتيــن( دورة أكتــوبر، ودورة فيفــري)، فنجــد الــذين التحقــوا بمراكــز التكــوين

  أشهر فما فوق، في حين الذين4المهني في دورة أكتوبر انقضى من مدتهم التكوينية 

 سجلوا التحاقهم في دورة فيفري انقضى من مدتهم التكوينيــة شـهرا فمــا فــوق، هــذا

 12-7 من مفــردات العينــة كــانوا ضــمن المــدة المحصــورة بيــن(℅33.91ويلحظ أن 

 شهرا)، وهو يمس المتربصين الذين التحقوا بـالتكوين فـي دورتـي الموسـم التكـويني

  من المتربصين الذين مضى من فــترة بدايــة تكــوينهم المــدة℅9.94الماضي، ثم يليها 

شهر).18-13المحصورة بين(
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5  : يانات-    ب ل ا جمع   أدوات

 تعتبر عملية جمع البيانات لغرض البحث العلمي من المراحل الهامــة الــتي تحتــاج إلــى

 عناية خاصة من قبل الباحث، ذلك أن قيمة البحث ونتائجه ترتبط ارتباطا وثيقا بالدوات

 التي يستخدمها في بحثه، لذا وجب تحديدها بطريقة واضحة ودقيقــة تســتوفي تطــبيق

أهداف البحث، وعليه فقد استخدمنا في بحثنا الوسائل التالية:

: الرسمية-   الوثائق أ

  إن الوثائق الرسمية و الدارية تعتبر مصــدرا هامــا للحصــول علــى بعــض المعلومــات

ــض  الساسية واللزمة للبداية في البحث، لذا فقد اعتمدنا في الدراسة الحالية على بع

 الوثائق الدارية والمصادر الرسمية لمؤسسات التكوين المهنــي والتمهيــن الــتي أجرينــا

 فيها البحث، حيث ساعدتنا في التعرف على كيفيــة ســير عمليــة التكــوين، وكيفيــة ســير

 التســجيلت لللتحــاق بهــذه المؤسســات وشــروط القبــول، وكــذلك القــوائم الســمية

  وهــذا مــا ســاعدنا علــى2012-2011للمتربصين وتعداد المسجلين للموسم التكويني 

 اللمام والتحكم فـي خصـائص العينـة واسـتخراجها بشـكل ممثـل للمجتمـع الصـلي،

وضبطها بما يتوافق مع أهداف البحث.

 : المقابلة-  ب

 " المقابلة هي وسيلة للحصول على إجابات لعدد من السئلة التي يلقيها البــاحث علــى

 المستجيب، المقابل له وجها لوجه، ويقوم البــاحث بتســجيل الســتجابات الــتي يحصــل

1عليها في النموذج المعد لذلك." 

 لقد استخدمنا هذه الداة لجمع البيانــات حــول مجتمــع الدراســة، فـي شـكل مقــابلت

 فردية موجهــة مــع مســؤولي بعــض المصــالح التكوينيــة ( البيــداغوجيا، مكتــب العلم

 والتوجيه) للحصول على بعض المعلومات ذات الصلة بمتغيـرات البحـث وأهـدافه هـذا

 من جهة، ومن جهة أخرى أجرينا أثناء الدراسة الستطلعية مقابلت فردية موجهة مـع

  متربصـا، طرحــت عليهـم20عـدد مـن المتربصــين بشـكل محــدد، حيــث بلــغ عــددهم 

 مجموعة من السئلة تمثل المحاور الكبرى للدراســة قــدر عــددها بأربعــة أســئلة، منهــا

  إلــى20سؤالين مفتوحين واثنان مغلقين، تراوحت مدة المقابلة مع كل مبحوث ما بين 

مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس، دار النهضة العربية،جابر عبد الحميد جابر، و أحمد خيري كاظم،  -11  
246،247 ، ص ص1997القاهرة،  . 
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  دقيقة، تم من خللها ضبط بعض المتغيرات و الخصائص، والتوصل إلى معلومــات35

و نتائج ساعدت على بناء الستمارة النهائية للبحث.

 : الستمارة-  ج

 هي عبارة عن مجموعة من السئلة أو العبارات، التي بموجبها مطلوب الكشف أو " 

 الستدلل على ما يسيطر على الفراد من ظــواهر، أو مــا يعترضــهم مــن ســلوك عنــد

 مواجهة موقف معين، لذا فإنها تحتاج إلى

ــق  عناية فائقة في تحديد أبعادها، و دقة بالغة في صياغة عباراتها أو أسئلتها، بما يحق

الغرض من تطبيقها بنجاح."
1

ــتي  لقد تم العتماد على بناء استمارة بحث تحتوي على عدد من العبارات المقيدة، وال

 تتطلب إجابة واحدة فقط على حسب البدائل الموجودة، فقــد احتــوت الســتمارة فــي

صيغتها الولية على: 

 - صفحة أولى تتضمن تعليمة موجهة إلى أفرد العينة، والهدف من الدراسة، إلى جانب

البيانات الشخصية. 

 محاور تتمثل فيما يلي: 03 عبارة، موزعة على 30- صفحة ثانية وثالثة تتضمن 

) رقم  محاورها):        19  جدول حسب الستمارة بنود توزيع   يوضح

بنود  ل ا أرقام  عدد

بنود ل ا

المحاور الرقم

1-2-3-5-7-10-12-14-

18-21-23-27.

12  مدى مساهمة التصورات

والنتظارات في الختيار 

1

4-6-9-13-15-17-20-

22-25-26-28.

11  العوامل المساهمة في بناء

التصورات المهنية

2

8-11-16-19-24-29-

30.

07 مدى الرضا عن المهنة المستقبلية 3

 : للستمارة*    السيكومترية الخصائص

 : الصدق-  أ
70،71،ص ص 1999خير الدين أحمد عويس، دليل البحث العلمي، دار الفكر العربي،القاهرة، -1 .

.
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 لقياس صدق الستمارة تم العتماد على"الصدق الظــاهري" مــن خلل عرضــها علــى

  وقد سمح ذلك بإدخــال عــدة تعــديلت1لجنة من المحكمين مكونة من أربعة أعضاء*

على الستمارة بناء على ملحظات لجنة التحكيم حيث أجريت التعديلت التالية:

 - القيام ببعض التصحيحات اللغوية.

 - حذفت بعض العبارات وأعيدت صياغة أخرى.

 - إعادة توزيع وترتيب عبارات الستمارة تجنبا لتكرارها.

 والجدول التالي يوضح أهم هذه التعديلت:

) رقم  على):         20  جدول الصياغة حيث من المدخلة لتعديلت ا    يوضح

. البحث   استمارة عبارات

 رقم

ا العب

رة

التحكيم   قبل التحكيم  العبارة بعد العبارة

5
 أتصور أن تتيح لي المهنة المستقبلية

 التي أنتظرها إمكانية التجديد والبداع

 أثناء ممارسة النشاط فيها لهذا اخترت

.التخصص المهني المفضي لها
           

 أتصور أن تتيح لي المهنة المستقبلية

 التي أنتظرها إمكانية التجديد والبداع

 أثناء ممارستها لهذا اخترت تخصصا

مهنيا مفضيا إليها.

كربوش رمضان، قسم علم النفس، جامعة باجي مختار -عنابة أ/د : *1 - 
-أ/د : عمار بوخدير، قسم علم النفس، جامعة باجي مختار -عنابة 

-الستاذ : بولهواش عمر، قسم علم النفس، جامعة باجي مختار -عنابة 
-الستاذة : خروف حياة، قسم علم النفس، جامعة باجي مختار -عنابة 
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 كونت تصوري حول المهنة المستقبلية6

 انطلقا من معلومات تحصلت عليها

 أوقات تصفحي لعلنات شغور

الوظائف في الجرائد والصحف.

 كونت مفاهيمي حول المهنة

 المستقبلية انطلقا من معلومات

 تحصلت عليها من إعلنات الوظائف

الشاغرة في الجرائد.

 تحقيق الذات أمر أحققه بممارسة14

 المهنة المستقبلية التي يقودني إليها

تخصصي المهني الذي اخترته.

 سأحقق ذاتي بممارسة المهنة

 المستقبلية التي ساهمت في اختياري

لتخصصي الدراسي المهني الحالي. 

 التخصص المهني الذي اخترته يقودني18

 لممارسة المهنة التي تشعرني

بأهميتي وقيمتي وسط الخرين.

 أتصور أن العمل بالمهنة المستقبلية

 سيشعرني بأهميتي وقيمتي وسط

 الخرين لهذا اخترت التخصص

الدراسي المهني الذي يقود إليها.

: الثبات- ب

 بعد تعديل الستمارة وفقا لملحظات المحكمين، وإخراجها فــي صــورتها النهائيــة تــم

  توزيعهاوعلى اثر ذلك تمالعتماد عل طريقة "الختبار وإعادة الختبار" لحساب ثباتها، 

  متربص ومتربصة من المركــز التكــويني-علم منــور-15على عينة عشوائية مكونة من 

 الطارف، تم استبعادهم فيما بعد من العينة النهائية للدراسة، حيــث تــم التطــبيق الول

 وبعد مدة فاصلة قدرت بعشرين يوم تفاديا لعامل التــذكر، تــم إعــادة التطــبيق الثــاني

 على نفس العينة، ثم حساب معامل الرتباط "بيرسون" بين الــدرجات المحصــل عليهــا

في التطبيق الول و الثاني وفقا للمعادلة التالية:

  ×    _   ×    . ص                       مج س مج ص س مج ن

   = ــــــــــــــــــــــــــــــ        ر

                   2 222
[ (  )     ] [ (  )   . ص               مج ـ ص مج ن س مج ـ س مج ن

) رقم  محور):         21  جدول كل حسب الستمارة ثبات معامل   يوضح

294



بنود المحاور ال Rعدد

 مدى مساهمة التصورات

والنتظارت في الختيار

120.91

 العوامل المساهمة في

بناء التصور

110.76

 مدى الرضا عن المهنة

المستقبلية

070.67

300.78الستمارة

  وهو ارتباط مرتفع نسبيا، ويشير إلى ثبات0.78وقد بلغ معامل ثبات الستمارة  

1".01مقبول للستمارة " مع العلم أن القيمة العظمى تقدر بـ

6  : ئية-   الحصا   الساليب

: " بيرسون-   "  الرتباط معامل أ

 نظرا لطبيعة موضوع الدراسة التي تبحث في مــدى مســاهمة التصــورات والنتظــارات

 المهنية في اختيار التخصص الدراسي المهني، فقد تم العتماد على معامل الرتبــاط "

 بيرسون" ، والذي يستخدم للتأكد من ثبات الســتمارة مــن خلل معرفــة مــدى ارتبــاط

 الدرجات المتحصـل عليهـا خلل التطـبيق الول والثـاني، ويحسـب  معامـل الرتبـاط "

بيرسون " باستخدام القانون التالي:

  ×    _   ×    . ص                       مج س مج ص س مج ن

   = ــــــــــــــــــــــــــــــ        ر
                   2 222

[ (  )     ] [ (  )   . ص               مج ـ ص مج ن س مج ـ س مج ن

حيث: 

 ن: حجم العينة. 

 مج س×ص: مجموع حاصل ضرب الدرجات المقابلة في الختبارين. 

1 - GEAN PIERRE CITEAU ET BRIGHTTE ENGELHARDT-britain :Introduction a la psychologie. 
Concept et études de cas, Armand colin, Paris,1999,p9.
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  مج س×مج ص: حاصل ضرب مجموع درجات الختبار الول س في مجموع درجات

الختبار الثاني ص. 
      2

 مج س: مجموع مربعات درجات الختبار الول س. 
2

(مج س) : مربع مجموع درجات الختبار الول س. 
       2

مج ص: مجموع مربعات الختبار الثاني ص. 
         2

 )1(مج ص): مربع مجموع درجات الختبار الثاني ص. (

: المئوية-   النسب ب

 تم استخدامها في اسـتخراج حجــم عينـة البحــث مــن المجتمـع الصــلي ، وكــذلك فــي

 حســاب وتحديــد النســب الخاصــة بتوزيــع خصــائص العينــة حســب بعــض المتغيــرات

ــة  المدروسة في البحث، وتم استخدامها كذالك في حساب نسب استجابات أفــراد العين

حول عبارات الستمارة، وتحسب النسب المئوية باستعمال القانون التالي:

                × 10ك  0

    = ـ   %  ــ ـ ــ ـ ــ ــ

ن                  

حيث: 

ك: تكرار استجابات أفراد العينة. 

ن: حجم العينة.

كا-   بار اخت   :   2      ج

 "يستعمل لحساب دللة فروق التكرارات، ويستعمل كاختبار للترابط، أي يساعد على

 إيجاد الترابط بين متغيرين أو أكثر، ويستخدم لختبار مدى تحقق الفروض العلمية "

)2(

. 244، ص1979- فؤاد البهي السيد، علم النفس الحصائي و قياس العقل البشري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
16فؤاد البهي السيد، المرجع السابق، ص -2 .

.
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 وكذلك " يستخدم في البيانات التي تتعدد فيها التصنيفات، والتي يبلغ عددها اثنان أو

 أكثر مثل: الجابة على أسئلة استبيان يتضمن البدائل (نعم، ل)، ( موافق بشدة،

 موافق، معترض) وغيرها، والتي تتطلب الجابة فيها عن بديل من عدة بدائل، كنوع

1التخصص مثل الذي يرغب الطالب في اللتحاق به" 

ويستخدم بحساب القانون التالي:

                       2 

             (  ' ك(    ـ ك

=  2كا ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مج

' ك                  

حيث: 

مج: المجموع.

ك: التكرار الواقعي (المشاهد). 

ك': التكرار المتوقع (النظري).
            2

( ك ـ ك' ) : مربع انحراف التكرار الواقعي عن التكرار المتوقع. 

ويحسب " ك' " كما يلي:

          × العمود    تكرار مج الصف تكرار مج

= ـــــــــــــــ   ك' 

الكلي                  المج

الحرية   1)(عدد احتمالت العمود-1= ( عدد احتمالت الصف-درجة )

  ضمن الحزمة البرامجيةEXELوقد تمت المعالجة الحصائية باستخدام برنامج   

2007  OFFIC

، القاهرة،مصر،لم تذكر سنة1عبد المنعم أحمد الدر دير، الحصاء البارامتري واللبارامتري، عالم الكتب، ط -1  
130النشر، ص .

.
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الفصل  
السادس

وتفسير  عرض  
تائج ن ل ا
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:   أ العامة:     تائج ن ل ا عرض   ول

 عبارة موزعة على ثلثة محاور : 30تحتوي استمارة الدراسة على 

- مدى مساهمة التصورات والنتظارات في الختيار.

- بعض العوامل المساهمة في بناء التصورات المهنية . 

- مدى الرضا عن المهنة المستقبلية .

هذه المحاور كمايلي : عن ولقد كانت استجابات أفراد العينة 

1) رقم-   المحور):         22  الجدول عبارات على العينة أفراد استجابات    يوضح

التخصص"        ار ي اخت في المهنية والنتظارات التصورات مساهمة مدى  الول

" المهني  الدراسي
المجموع ل أدري ل نعم البدائل

العبارات
% ك % ك % ك % ك

99.99 171 9.94 17 8.77 15 81.28 139 1
99.98 171 10.52 18 7.01 12 82.45 141 2
99.98 171 14.61 25 8.18 14 77.19 132 3
99.99 171 9.94 17 6.43 11 83.62 143 5
99.99 171 15.20 26 21.05 36 63.74 109 7
99.98 171 12.86 22 9.35 16 77.77 133 10
99.99 171 16.95 29 13.45 23 69.59 119 12
99.98 171 9.35 16 15.20 26 75.43 129 14
99.98 171 18.12 31 14.03 24 67.83 116 18
99.99 171 18.71 32 7.60 13 73.68 126 21

99.98 171 12.86 22 8.18 14 78.94 135 23
99.99 171 9.94 17 7.01 12 83.04 142 27
99.99 2052 13.25 272 10.52 216 76.21 1564 المجموع

 نلحظ من خلل الجدول المبين أعله أن أغلب أفراد العينة استجابوا "بنعم"  لعبــارات هــذا المحــور و
ــــت  ــــث بلغ ــــبة، حي ــــأكبر نس ــــك ب ــــود (76.21ذل ــــوى البن ــــع محت ــــق م ــــا تواف ــــو م  % ، وه
)، فـــي حيـــن ســـجلت أصـــغر نســـبة "بل" حيـــث قـــدرت ب5،27،2،23،10،3،14،21،12،18،7

  %، مــن13.25%، أما بقية مفردات العينة فقد استجابت بـ"ل أدري" حيث بلغت نسبة ذلك ب 10.52
ــى مســاهمة التصــورات ــتجاباتهم عل ــت اس ــة اتفق ــردات العين ــب مف ــا ســبق نســتخلص أن أغل  خلل م
 والنتظارات التي يحملونها عن المهنة المســتقبلية فــي اختيــاراتهم لتخصصــهم الدراســي المهنــي الــذي

يقودهم إلى ممارسة تلك المهنة.
  % من مفردات العينة بأن تصوراتهم للمهنــة المســتقبلية الــتي83.62) فقد أبرز 5فبالنسبة للعبارة رقم(

 ينتظرونها والمختارة ضمن تخصصهم المهني المفضي لها، تتيــح لهــم إمكانيــة التجديــد والبــداع أثنــاء
  % عــبروا عــن ذلــك6.43 % قد عبروا عن ذلك بـ"ل أدري"، و 9.94ممارستها، في حين نجد نسبة 

 بـ"ل"  مما يعني أن تصوراتهم لمهنتهم المستقبلية المنتظرة لم تتمحور حول إتاحة هذه الخيرة إمكانيــة
التجديد والبداع أثناء ممارسة نشاطهم فيها ومساهمة ذلك في سلوك الختيار.
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 ) فقد اســتجاب الغلبيــة السـاحقة مـن أفــراد العينـة بـــ "نعــم"27أما فيما يخص العبارة التي تحمل رقم(
  % مــا يعنــي أن تصــوراتهم الحاليــة حــول مهنتهــم الــتي ينتظــرون العمــل بهــا83.04بنسبة قدرت بـــ"

 مستقبل جعلتهم يختارون هذا التخصص المهني الذي يتكونون فيه، وهذه الستجابات دالة على الــوعي
 والدراك بالســبب الكــامن وراء الختيــار، وعلــى تمســكهم بتصــوراتهم الحاليــة حــول المهنــة المنتظــر

  %9.94 % عبروا بـ"ل" ويقابلهم 7.01ممارستها مستقبل وجعلها سببا في اختياراتهم، في حين نجد 
ممن استجابوا بـ"ل أدري".

ــتي82.45) فقد عبر2أما العبارة رقم(   % بـ"نعم" فيما يخص تصورهم بأن العمل بالمهنة المستقبلية ال
 ينتظرونها والمؤدية إلى اختيارهم لتخصصهم المهني سيمنحهم قدرا من الحرية والستقللية، في حيــن

  % مــن10.52 % من أفراد العينة عبروا عن ذلك بـ"ل" وهــو مــا يقابــل كــذلك نســبة 7.01نجد نسبة 
 العينة الذين لم يبدو رأيا واضحا بشأن ذلك، وهذا ربما لن هذه الفئة من الشباب لديهم تصورات أخرى
ــى ممارســة  في جوانب يعتبرونها مهمة في حياتهم، جعلتهم يختارون تخصصهم المهني الذي يقودهم إل

المهنة المستقبلية.
  % من أفــراد العينــة يتصــورون أن المهنــة المســتقبلية الــتي81.28) فان 1وبالرجوع إلى العبارة رقم(

  %9.94ساهمت في اختيارهم لتخصصهم المهني تسمح لهم باستغلل قدراتهم وتنميتها ، في حين نجد 
  % قد عــبروا عــن ذلــك بـــ"ل"8.77من مفردات العينة لم تعبر عن رأي واضح ، وبالمقابل نجد نسبة 

 أي أن تصورهم لمهنتهم المستقبلية والذي يسمح لهم باستغلل وتنمية قدراتهم لــم يســاهم فــي اختيــارهم
لتخصصهم المهني.

 ) على أن ما ينتظرونه ويتوقعــون تحقيقــه مــن23% من أفراد العينة في العبارة رقم(78.94ولقد وافق 
 خلل ممارسة مهنتهم المستقبلية والمعاني التي يحملونها تجاهها قادتهم إلى اختيــار تخصصــهم المهنــي
 الحالي، بمعنى أن التصورات والمعلومات التي يحملونها عن مهنتهم المستقبلية كانت سببا واضــحا فــي

  %، فــي12.86دفعهم وتوجيهم لختيار تخصصهم المهني، بينما بلغت نسبة الستجابات بـــ"ل أدري" 
 % كانت لمن استجابوا بـ"ل" 8.18حين النسبة المتبقية 
 ) علــى أن مهنتهــم الــتي10 % من مفردات العينة فيمــا يخــص العبــارة رقــم(77.77وقد أشارت  نسبة 

 ينتظرون ممارستها مستقبل ستمكنهم من إثبات وجودهم،  وهذا ما كان سـببا فـي اختيـارهم للتخصـص
%9.35 % أبدوا استجابة حيادية بخصــوص ذلــك، و12.86المهني الذي يقود إليها ، وبالمقابل نجد    

 عبروا عن ذلك بـ"ل" أي أنه لم يساهم تصورهم وانتظارهم للمهنة المســتقبلية علــى أنهــا ســتمكنهم مــن
إثبات وجودهم في اختيارهم لتخصصهم المهني.

  % مــن مفــردات العينــة أن متطلبــات المهنــة المســتقبلية الــتي ينتظــرون77.19في حين اعتبرت نسبة 
 )، فــي حيــن3العمل بها مستقبل جعلتهم يختارون تخصصهم المهني الحالي فيما يخــص العبــارة رقــم (

  % عــبروا عــن ذلــك بـــ"ل14.61% عبروا بــالرفض لمحتــوى هــذه العبــارة، وكــذلك8.18نجد نسبة 
 أدري" وقد يوعز ذلك إلى وجود فئات عريضة من الشباب تصورهم لمتطلبات المهنــة الــتي يطمحــون
 للعمل بها مستقبل تتعارض مع اختيارهم لتخصصهم المهني، لسباب قد ترجــع إلــى الختيــار فــي حــد
 ذاته كونه ل يرجع إلى أسباب ذاتية أو إلى التصور كون أن المصادر المعتمد عليها في بناء تصوراتهم
 عن متطلبات المهنة المستقبلية لم تمدهم بالتصور الصــائب والمناســب، ليســاعدهم ذلــك علــى الختيــار

المتوافق مع متطلبات هذه المهنة.
 و يعتبر السعي إلى تحقيق الذات بممارسة المهنة المستقبلية التي ساهمت في اختيار التخصــص المهنــي

 15.20 % ويقابلهــا نســبة 75.43الذي يقود إليها، تصورا عبر عنه نسبة كبيرة من أفراد العينة بلغــت 
  % بعــدم وضــوح9.35)، وكذلك نسبة 14% عبرت عن ذلك بالمعارضة وهذا من خلل العبارة رقم(

الرأي.
 ) أن العمل بالمهنة المستقبلية ســيمكنهم مــن21 % من أفراد العينة في العبارة رقم(73.68   لقد اعتبر 

 تحسين ظروفهم المعيشية، وهـذا مـا أدى إلـى اختيـارهم تخصصـا مهنيـا يقـود إليهـا، فكـثيرا مـا تكـون
 المستويات المعيشية المتذبذبة، البطالــة والتســرب المدرســي ســببا يــدفع الشــباب إلــى اختيــار تخصــص
 مهني، يقودهم إلى ممارسة مهنة مستقبل ينتظرون منهــا أن تقضــي علــى هــذه الظــروف، ويقابــل ذلــك
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  % ممن اســتجابوا بــالرفض والمحايــدة حيــال18.71% و7.60نسبتي "ل" و"ل أدري" على التوالي 
ذلك.

 ) فقد كان اختيار التخصص المهني لدى نسبة عالية من مفــردات العينــة12وبالوصول إلى العبارة رقم(
 %، يعود إلى تصورهم بأن ممارسة مهنتهم المستقبلية سيسمح لهم  بالتصال والتفاعل69.59قدرت بـ 

  % اســتجابوا تجــاه13.45 % كــانت اســتجاباتهم بـــ"ل أدري" و16.95مع الخريــن، فــي حيــن نجــد 
 محتوى العبارة بـ"ل" أي أنهم لم يعطوا لتصور التصال والتفاعل مع الخرين فــي مهنتهــم المســتقبلية

سببا مباشرا لختيار تخصصهم المهني.
 ) علــى أن ممارســتهم للمهنــة18 % من مفردات العينة فــي العبــارة رقــم(67.83ولقد عبر أكثر من   

 المستقبلية سيشعرهم بأهميتهم وقيمتهم وسط الخرين لهــذا اختــاروا تخصصــا مهنيــا يقــود إليهــا، وهــذا
 التصور يدل على أن ممارسة المهنة المستقبلية المنتظــرة والواقعـة ضــمن التخصـص المختــار تصـور

 % أجـابوا بــ"ل" و نسـبة14.03للمكانة الجتماعية والقيمة التي تعطيها ممارستها، في حين نجد نسبة 
 % استجابوا بالمحايدة تجاه التصور ومساهمته في اختيار تخصصهم المهني.18.12قدرت بـ

 ) التي تتضمن تصورا للمهنة التي ينتظر أفراد العينة العمــل بهــا مســتقبل، علــى أنهــا7أما العبارة رقم(
 تحقق لهم إكتفاءا ماليا وهو ما أدى إلى اختيارهم تخصصا مهنيا يقود إليها، فقــد اســتجابوا لهــا بـــ"نعـم"

 % بل ول أدري على التوالي أي أنهم لــم يعطــوا15.20 % و 21.05 %، في حين عبر 63.74بنسبة 
للبعد المادي في تصورهم للمهنة المستقبلية أهمية كسبب في اختيارهم للتخصص المهني المفضي لها.

رقم-  2 المحور:         23      الجدول عبارات على العينة أفراد استجابات    يوضح

"       " المهنية  التصورات بناء في المساهمة العوامل بعض الثاني
المجموع ل أدري ل نعم البدائل

العبارات
% ك % ك % ك % ك

99.99 171 12.28 21 16.95 29 70.76 121 4
99.99 171 22.22 38 49.12 84 28.65 49 6
99.98 171 16.95 29 38.01 65 45.02 77 9
99.99 171 20.46 35 41.52 71 38.01 65 13
99.98 171 11.69 20 26.31 45 61.98 106 15
99.98 171 14.03 24 25.14 43 60.81 104 17
99.99 171 14.03 24 49.12 84 36.84 63 20
99.98 171 18.71 32 29.23 50 52.04 89 22
99.99 171 12.28 21 49.12 84 38.59 66 25
99.99 171 16.37 28 14.03 24 69.59 119 26

99.99 171 9.35 16 23.39 40 67.25 115 28
99.99 1881 15.31 288 32.90 619 51.78 974 المجموع

 نلحظ من خلل الجدول المبين أعله أن أغلب أفراد العينة استجابوا "بنعم"  لعبــارات هــذا المحــور و
 )،4،9،15،17،22،26،28 %، وهو ما توافق مع محتوى البنــود (51.78ذلك بأكبر نسبة حيث بلغت 

 %، أما بقية مفردات العينة15.31في حين سجلت أصغر نسبة لستجاباتهم "بل أدري" حيث قدرت بـ
ــردات32.90فقد استجابت ب"ل " حيث بلغت نسبة ذلك    %، من خلل ما سبق نستخلص أن أغلب مف

 العينة اتفقت استجاباتهم على أنه توجد هناك بعض العوامل ساهمت في بناء تصــوراتهم المهنيــة ،حيــث
 ) أن المعاني الــتي ترســخت لــديها حــول المهنــة المســتقبلية4 % في العبارة رقم(70.76اعتبرت نسبة 

  % رفضوا ذلك، ممــا يعنــي أنــه لــديهم16.95راجعة إلى الشخاص الذين رأتهم ناجحين فيها ، مقابل 
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  % حيــث اســتجابت12.28عامل آخر ساهم في بناء تصوراتهم تجاه المهنة المســتقبلية، وكــذلك نســبة 
بـ"ل أدري".

 ) على أن الحتكاك بأهــل26 % من مفردات العينة على محتوى العبارة رقم(69.59في حين استجاب
ــا،  التخصص و التجربة في المهنة التي يطمحون للعمل بها مستقبل جعلهم يحملون نظرتهم الحالية عنه

  % ممــن14.03 % ممن لم يبدو رأيــا واضـحا تجــاه العبـارة وتقابلهــا نســبة 16.37في حين نجد نسبة 
 رفضوا الفكرة التي تحملها العبارة، أي أن الحتكاك بالشخاص الذين لديهم خــبرة وتجربــة فــي المهنــة

المختارة لم يكن عامل جعلهم يحملون نظرتهم الحالية عنها.
  % ممــن يــرون أن مشــاهدتهم لبعــض البرامــج67.25) فهنــاك 28وبالنسبة للعبــارة الــتي تحمــل رقــم(

 التلفزيونية التي تتحدث عن المهن أثار اهتمامهم وكون لديهم تصورات حول المهنــة المســتقبلية، فربمــا
 يشاهد البعض شخصية تلفزيونية ناجحــة كمصــور أو تمثيــل دور ناجــح فــي مهنــة معينــة كمحاســب أو
ــد تســاهم  مرشد سياحي أو تقني سامي ...الخ أو برامج تتحدث عن خصائص مهن معينة، كلها عوامل ق

  % فقــد رفضــوا23.39في تشكيل تصورات محددة ومعينة لدى أفراد العينة تجاه مهنــة مــا، أمــا نســبة 
 % .9.35محتوى العبارة، وهو الحال أيضا بالنسبة لمن استجابوا بـ "ل أدري" وقد قدرت نسبتهم ب 

 ) ممـا يعنـي أن15 % مـن مفـردات العينـة أبـدوا مـوافقتهم بشـأن العبـارة رقـم(61.98أمـا بالنسـبة لــ 
 احتكاكهم ببعض الصدقاء والرفاق هو الــذي ســاهم فـي تكـوين أفكــارهم عـن المهنـة المســتقبلية، الـتي
 يصبون للوصول إليها من خلل هذا التخصص المهني المختار، فقد يكون هؤلء الصدقاء قد مارســوا
 هذه المهنة من قبل، أو أنهم أشخاصا نــاجحين فيهــا، أو درســوا تخصصــا مــن قبــل  يقــود إليهــا، فنقلــوا

 %  % اســتجابوا11.69المحايــدة فــي الــرأي و26.31تصورهم حولها إلى هذه الفئة، وبالمقابل فضــل
 بـالرفض لمحتــوى العبــارة لعــدم تــدخل عامــل الحتكـاك بالصــدقاء والقـران فـي تشــكيل تصـوراتهم

المهنية.
 ) معتــبرة أن نشــاطات العلم17 % مــن أفــراد العينــة فــي العبــارة رقــم(60.81و قــد بــرزت نســبة 

 والتوجيه المهني أدت إلى تشكيل تصوراتهم المهنية الــتي يتيحهــا تخصصــهم المهنــي، علــى اعتبــار أن
 خــدمات مكتــب العلم والتــوجيه تنشــط فــي بدايــة كــل دورة تســجيل مهنــي وتحــاول تقــديم توجيهــات
 وإرشادات مهنية مختلفة للمتربصين، فهذا العامـل يمكنـه أن يسـمح لهـذه الفئة مـن التـأثير علـى طبيعـة

  % ممن أجــابوا25.14تصوراتهم المهنية من خلل تعزيزها أو تعديلها أو إلغائها، وبالمقابل نجد نسبة 
 بالرفض لهذا البند مما يعني عدم تدخل عنصر العلم والتوجيه في التأثير على تصوراتهم تجاه المهنة

 % فقد فضلت المحايدة في الرأي.14.03المستقبلية، أما النسبة المتبقية 
 ) ممــا يعنــي أن للزيــارات الميدانيــة22 % بالموافقة لمحتوى العبارة رقم(52.04في حين سجلت نسبة 

 لماكن ممارسة المهنة أثرا واضحا في بناء التصورات المهنية لدى مفردات العينة، فهناك من الشــباب
 من يتجه لتلقي خدمات معينة في مكان ممارسة المهنــة فيتصــل بهــا، وهنــاك ينتبــه إلــى كيفيــة ممارســة
 المهنة والمهام والدوار الموكلــة إلــى صــاحبها، و ظــروف العمــل فيهــا وزبــائنه الــذين يتعامــل معهــم،
 ومسـتوى المـدخلت والمخرجـات إلـى آخـره مـن المـور المتصـلة بالمهنـة الـتي يمكـن أن يلحظهـا،
 وبالتالي تساهم في توجيه تصوراته نحوها وتشكيلها وجعله يحبها ويطمــح للتخصــص فيهــا، وبالمقابــل

  % من مفردات العينة قد استجابوا بالرفض أي عدم زيارتهم ميدان ممارســة المهنــة،29.23نجد نسبة 
 أو حتى إن كانت هناك زيارات ربما لم تكن هي العامل الساسي المساهم في بناء التصـورات المهنيـة،

 %.18.71أما النسبة المتبقية فقد استجابت بعدم الوضوح في الرأي بنسبة 
  % بــأن مــا جعلهــم يحملــون هــذه45.02) فقد عبرت نسبة قــدرت بـــ 9و بالعودة إلى العبارة رقم(

ــراغ، حيــث  التصورات عن المهنة التي سيمارسونها مستقبل هو العمل المؤقت بها أثناء أوقات الف
 أن هناك من الشباب من لهم خبرة سابقة في المهنة التي يزاولـون التكــوين فيهــا حاليــا، ســواء قبــل
 البدء في التكوين أو أثناءه من خلل العطل أو أوقات الفراغ، لهذا ســاهمت المعــارف القبليــة الــتي
 اكتسبوها من خلل ممارسة المهنة في حد ذاتها فــي تــوجيه اختيــاراتهم تجــاه تخصصــهم المهنــي،

  % رفضت اعتبار هذا العامل كسبب فــي تشـكيل تصـوراتهم تجـاه مهنتهــم38.01وبالمقابل نسبة 
 %.16.95المستقبلية، كذلك هو المر بالنسبة لمن استجابوا ب"ل أدري" بنسبة 
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 ) التي تدور حول أن التاريخ المهني للســرة فــي ممارســة المهنــة هــو الــذي رســخ25أما العبارة رقم (
  % بـــ "ل" حيــث لــم يكــن لهــذا العامــل دورا فــي تشــكيل49.12تصورات حولها، فقد استجابت نســبة 

 تصـوراتهم المهنيـة ، وذلـك لعــدم وجـود أفــراد فــي الســرة قــد عملـوا ســابقا بالمهنــة المختــارة ضــمن
 تخصصهم المهني، وحتى إن وجدوا فهم لم يكونوا ذو تأثير بارز على تصوراتهم المهنية، في حين نجد

  % من مفردات العينة عبروا عن موافقتهم عــن وجــود38.59 % قد استجابوا بـ"ل أدري"، و12.28
 أفراد من العائلة  يعملون بنفس المهنــة المســتقبلية الــتي يتصــورونها لنفســهم،وهــو المــر الــذي رســخ

نظرتهم وتصوراتهم تجاهها. 
  %، حيث41.52) بنسبة 13ولقد استجاب عددا كبيرا من أفرد العينة بالرفض فيما يخص العبارة رقم(

ــك لن  لم تعتبر هذه النسبة أن التصور الذي تحمله عن المهنة المستقبلية نابع من نظرة المجتمع له، وذل
 المهن التي تقود إليها أغلب التخصصات المهنية المفتوحة في مراكز التكوين المهني ليســت ذات مكانــة
 اجتماعية عالية، فكلها تخصصات تتطلب مستويات تعليميـة متوسـطة وأخـرى ضـعيفة، وبالتـالي تقـود
 إلى مهن متوسطة المكانة الجتماعية، وأخرى إلى مهن ضعيفة في نظر المجتمع مثل: طبــاخ، خيــاط ،

  % ممــن وافقــوا علــى محتــوى هــذا البنــد38.01ســمكري، حلق، دهــان...الــخ، فــي حيــن نجــد نســبة 
 واعتبروا أن نظرة المجتمع للمهنة المستقبلية هو الذي كــون تصــوراتهم تجاههــا، فهنــاك بعــض المهــن
 رغم بساطتها إل أنها تحمل قيما إنسانية وتؤدي خدمات اجتماعية مفيدة للخرين، وبالمقابــل نجـد نســبة

 % ممن أبدو رأيا مبهما وغامضا تجاه هذا العامل.20.46بلغت 
 ) أي أن الوالــدين لــم يكونــا20 % محتوى العبــارة رقــم(49.12وبالمقابل رفضت نسبة عالية قدرت بـ 

 عامل مهما وأساسيا في جعل البنــاء يحملــون مفــاهيم وأفكــار معينــة تجــاه المهنــة المســتقبلية، ذلــك أن
 التوجه إلى مراكز التكوين المهني يعتبر آخر حل بالنســبة للوالــدين، لنهــم يفضــلون رؤيــة أبنــائهم فــي
 مناصب عليا ومهن ذات مستويات راقية، لهذا أثرهم فــي نقــل تصــورات مهنيــة محــددة لبنــائهم ســجل

  % ممن استجابوا بـ"نعـم" و هـي نسـبة ل بـأس بهــا مــن تـدخل36.84نسبة قليلة، وبالمقابل نجد نسبة 
 الولياء في التأثير على تصورات أبنائهم المهنية هذا خاصة إذا كانوا يواجهون شبح التسرب المدرســي

   مفضــلة بــذلك المحايــدة فــي14.03والبطالة والفراغ، أما النسبة المتبقية فقــد أجــابت بـــ "ل أدري" %
الرأي.

 ) أن تكون تصوراتهم للمهنــة المســتقبلية تكــونت6 % في العبارة رقم(49.12وفي الخير كذلك رفض
 انطلقا من معلومات تحصلوا عليها أوقات تصفحهم لعلنات الوظــائف الشــاغرة فــي الجــرائد، ، فــي

  % عبروا بـ"نعم" تجاه ذلك ويرون أن الجرائد عامل بارز ساعدهم فــي جمــع المعلومــات28.65حين 
  % لــم تبــدي رأيــا واضــحا22.22المهنية وتشكيل تصوراتهم حولهــا، وبالمقابــل نجــد نســبة قــدرت بـــ

بخصوص ذلك.

رقم-  3 المحور:         24      الجدول عبارات على العينة أفراد استجابات    يوضح

 "     " لية  المستقب المهنة عن الرضا مدى الثالث
المجموع ل أدري ل نعم البدائل

العبارات
% ك % ك % ك % ك

99.98 171 8.18 14 4.67 8 87.13 149 8
99.99 171 6.43 11 4.09 7 89.47 153 11
99.99 171 14.03 24 8.77 15 77.19 132 16
99.99 171 13.45 23 86.54 148 - - 19
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99.98 171 28.65 49 5.84 10 65.49 112 24
99.98 171 18.12 31 7.01 12 74.85 128 29
99.99 171 21.63 37 7.60 13 70.76 121 30
99.98 1368 15.42 211 25.65 351 58.91 806 المجموع

 نلحظ من خلل الجدول المبين أعله أن أغلب أفــراد العينـة اســتجابوا "بنعــم"  لعبـارات هــذا المحـور
ــــث بلغــــت  ــــأكبر نســــبة حي ــــك ب ــــود (58.91وذل ــــى مســــتوى البن  % ، وهــــو مــــا يظهــــر عل

ــدرت ب8،11،16،24،29،30 ــث ق ــتجاباتهم "بل أدري" حي ــن ســجلت أصــغر نســبة لس ــي حي )، ف
%، من خلل مــا25.65%، أما بقية مفردات العينة فقد استجابت بـ"ل " حيث بلغت نسبة ذلك 15.42  

 سبق نستخلص أن أغلب مفردات العينة اتفقت استجاباتهم على أنهم راضون عن مهنتهم المســتقبلية فــي
         :ضوء تخصصهم المهني الحالي، و سنعرض ذلك من خلل عبارات المحور فيما يأتي

) تنتابهم مشاعر إيجابية عندما يتخيلون أنفسهم وقــد التحقــوا11 % من العبارة رقم(89.47فهناك نسبة   
  %6.43بالعمل في المهنة المستقبلية، والمشاعر اليجابية دالة على رضاهم عنها في حين توجد نسبة 

ــدم4.09ممن لم يبدوا رأيا واضحا تجاه ذلك، وسجلت أصغر نسبة معبرة عن ذلك بلغت  % دالة عن ع  
 .رضاها وعدم شعورها باليجابية تجاه مهنتها المستقبلية

  % برضــاهم عــن المهنــة المســتقبلية الــتي سيمارســونها ضــمن تخصصــهم المهنــي87.13وقــد عــبر 
) وهـو مـا يـدل علـى توافـق تصـوراتهم مـع8وسيكونون ناجحين فيهـا،هـذا فيمـا يخـص العبـارة رقـم(  

  % عــن4.67اختياراتهم المهنية وهذا ما جعلهم يشعرون بالرضا تجاه المهنة المستقبلية، في حين عبر 
 عدم رضاهم عن مهنتهم المستقبلية ربما لتعارضها مع تصوراتهم أو مع اختياراتهم، أما النسبة المتبقية

                      . % فقد استجابوا بـ"ل أدري8.18
ــأنهم77.19) فقد استجاب أكبر نسبة من أفراد العينة بـ"نعم" بنسبة 16أما العبارة رقم(   % حيث أدلوا ب

 ينتظرون بشغف متى يكملون التكوين في تخصصهم المهني حتى يمارسون المهنة الــتي يرغبــون فيهــا
 مستقبل، وهــذا يوضـح مــدى رضــاهم عـن مهنتهـم المسـتقبلية فــي ضـوء تخصصـهم المهنــي الحـالي،

% فلـم يكـن لهـم رأيـا واضـحا، وهـذا قـد14.03 % رفضوا ذلك والنسـبة المتبقيـة أي 8.77وبالمقابل   
 .يوعز لعدم وضوح شعورهم وشغفهم بممارسة المهنة المستقبلية بعد انتهاء فترة التكوين

% حيــث86.54) بنســبة 19ولقد عبرت نسبة عالية من مفردات العينة عن رفض محتوى العبارة رقم(  
 لم يوافقوا على تغيير مسارهم التكويني في أول فرصة تتاح لهــم، لنهــم يريــدون ممارســة المهنــة الــتي
 يقود إليها تخصصهم،وهذا تعــبير واضــح منهــم عــن تمســكهم بمســارهم التكــويني، وهـو مــا يــدل علــى
 تمسكهم بتخصصهم المهني وبالتالي رضاهم عن ممارسة المهنة التي يقود إليهــا تخصصــهم، فــي حيــن

  % إبداء رأيها تجــاه العبــارة، ومقابــل ذلــك   انعــدمت اســتجابات الموافقــة علــى تغييــر13.45رفضت
                                            .المسار التكويني في أول فرصة تتاح لهم

) على أنــه ستصــبح مهنتهــم مســتقبل29 % من مفردات العينة في العبارة رقم (74.85لقد أكدت نسبة   
 والمختارة ضمن تخصصهم المهني مصدر فخرهم وسعادتهم، وهذا يوضح مدى رضــاهم عــن مهنتهــم

  % ممــن أبــدوا الحيــاد تجــاه12.28 % عبروا عن رفضهم لمحتوى البنــد و 7.01المستقبلية، في حين 
 ذلك،  حيــث ل يعتــبرون أن مهنتهــم المســتقبلية ستشــعرهم بــالفخر والســعادة وهــذا مــا يــدل علــى عــدم
                                                        .رضاهم

) يشعرون بالراحة النفسية بمجرد30 % من أفراد العينة في العبارة رقم(67.25وبالمقابل نجد نسبة   
 تفكيرهم في المهنة التي سيمارسونها مستقبل بعد النتهاء من التكوين في تخصصهم، وبالمقابل نجد

  % ممن استجابوا بالرفض والمحايدة دللة على عدم رضا بعضهم عن مهنتهم21.63% و 7.60
.المستقبلية من جهة، وعلى عدم وضوح الرأي لدى آخرين منهم من جهة أخرى

) أي أن24 % من أفراد العينة قد وافقت على محتوى العبارة رقم (65.49وفي الخير نجد نسبة   
 عملهم بمهنتهم مستقبل سيكون محفزا وسيستمرون فيه إذا سمحت لهم الظروف، وهو ما يدل على

 تحمسهم للستمرار في مهنتهم المستقبلية واعتبارها أمرا محفزا دللة على رضاهم عنها، في حين قد
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  % ممن رفضوا محتوى العبارة،5.84 % وسجلت أصغر نسبة بـ 28.65بلغت نسبة "ل أدري" 
 وبالتالي عبروا عن عدم رضاهم عن الستمرار في مهنتهم المستقبلية إذا سمحت لهم الظروف وأن

                                                       .العمل بها ل يعتبر أمرا محفزا
    لستجابات أفراد العينة على محور"مدى مساهمة التصورات والنتظارات المهنية في  2      قيم كا   -1

  .  اختيار التخصص الدراسي المهني"حسب متغير الجنس
  لستجابات أفراد العينة على بنود الستمارة حسب متغير الجنس عند مستوى الدللة2لحساب قيم كا

: قمنا بحساب درجة الحرية من خلل05،0
) حيث أن1) (عدد احتمالت العمود ـ1درجة الحرية = (عدد احتمالت الصف ـ :

. وتمثل البدائل: نعم، ل، ل أدري3عدد احتمالت الصف = 
. وتمثل الجنس: ذكر، أنثى2عدد احتمالت العمود = 

2 = 1 × 2) = 1 ـ2) (1 ـ3وعليه: ( 
  الجدولية =2 نجد قيمة كا02 ودرجة الحرية 05،0 الجدولية عند مستوى الدللة 2وبالعودة إلى قيم كا

 : لستجابات أفراد العينة كما هو مبين في التي2 وعليه تم حساب قيم كا99،5
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  1   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  25  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 0.55

) مــن1 لستجابات أفــراد العينــة علــى البنــد رقــم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   ومقارنتهــا فــي الجــداول0.55 وجــدنا قيمتــه تســاوي 2المحــور الول، حيــث بعــد تطــبيق اختبــار كــا

  أي5.99 المجدولــة تســاوي 2 وجدنا قيمة كا02 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
ــث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة   ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصــائيا، حي

 .توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  2   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  26  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 3.68

) من2 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول3.68 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  3   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  27  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 0.16

) من3 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول0.16 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  5   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  28  جدول رقم (   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 10.15
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) من5 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول10.15 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  7   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  29  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 10.87

) من7 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول10.87 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  10   للعبارة رقم(  2      )  : يوضح قيمة كا  30  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 18.88

) من10 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول18.88 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  12   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  31  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 10.42

) من12 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول10.42 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  14   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  32  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 28.17

) من14 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول28.17 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

 .اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  18   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  33  جدول رقم(   *
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مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 22.20

) من18 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول22.20 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  21   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  34  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 3.28

) من21 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول3.28 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  23   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  35  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 2.56

) من23 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول2.56 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الول حسب متغير:الجنس  27   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  36  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 4.05

) من27 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول4.05 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
    لستجابات أفراد العينة على محور" بعض العوامل المساهمة في بناء التصورات  2      قيم كا   -2

 المهنية" حسب متغير: الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  4   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  37  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 11.40

) من4 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول11.40 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
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 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد
.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس

  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  6   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  38  جدول رقم(   *
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 02 5.99 28.45

) من6 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول28.45 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  9   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  39  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 2.64

) من9 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول2.64 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  13   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  40  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 3.73

) من13 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول3.73 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  15   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  41  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 2.95

) من15 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول2.95 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  17   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  42  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 11.58
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) من17 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول11.58 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  20   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  43  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 14.59

) من20 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول14.59 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  22   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  44  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 1.26

) من22حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة للبند رقم(   
   وبمقارنتها في الجداول1.26 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  25   للعبارة رقم(  2      )  : يوضح قيمة كا  45  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 1.30

) من25 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول1.30 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  26   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  46  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 3.91

) من26 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول3.91 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
   ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثاني حسب متغير:الجنس  28   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  47  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
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0.05 02 5.99 5.05

) من28 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول5.05 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

 .توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
    لستجابات أفراد العينة على محور" مدى الرضا عن المهنة المستقبلية" حسب متغير:  2      قيم كا   -3 

الجنس
  ) من المحور الثالث حسب متغير:الجنس  8   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  48  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 1.53

) من8 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
وبمقارنتها في الجداول1.53 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث ، حيث بعد تطبيق اختبار كا  

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثالث حسب متغير:الجنس  11   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  49  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 3.27

) من11 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول3.27 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثالث حسب متغير:الجنس  16  للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  50  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 3.99

) من16 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول3.99 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثالث حسب متغير:الجنس  19   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  51  جدول رقم(   * 

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 7.31

) من19 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول7.31 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
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 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد
.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس

  ) من المحور الثالث حسب متغير:الجنس  24   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  52  جدول رقم(   * 
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 02 5.99 24.56

) من24 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول24.56 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثالث حسب متغير:الجنس  29   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  53  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 1.86

) من29 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول1.86 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
  ) من المحور الثالث حسب متغير:الجنس  30   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  54  جدول رقم(   *

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 4.93

) من30 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول4.93 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث ، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
  ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث لأن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير الجنس
    لستجابات أفراد العينة على محور"مساهمة التصورات والنتظارات المهنية في اختيار  2      قيم كا   -4

  .  التخصص الدراسي المهني"حسب متغير التخصص المهني
  لستجابات أفراد العينة على بنود الستمارة حسب متغير التخصص المهني عند2لحساب قيم كا

: قمنا بحساب درجة الحرية من خلل05،0مستوى الدللة 
) حيث أن1) (عدد احتمالت العمود ـ1درجة الحرية = (عدد احتمالت الصف ـ :

. وتمثل البدائل: نعم، ل، ل أدري3عدد احتمالت الصف = 
  وتمثل التخصصات المهنية: طبخ الجماعات، مستغل المعلوماتية،5عدد احتمالت العمود = 

.مرطبات، سكرتارية مكتبية، مبادئ أولية في العلم اللي
8 = 4 × 2) = 1 ـ5) (1 ـ3وعليه: ( 

  الجدولية =2 نجد قيمة كا08 ودرجة الحرية 05،0 الجدولية عند مستوى الدللة 2وبالعودة إلى قيم كا
: لستجابات أفراد العينة كما هو مبين في التي2 وعليه تم حساب قيم كا15.51

   ) من المحور الول حسب متغير:التخصص  1   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  55  جدول رقم(   *
المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
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0.05 08 15.51 6.67

) من1 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   و بمقارنتها في الجداول6.67 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث

.ل توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير: التخصص  2   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  56  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 11.04

) من2 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول11.04 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث

.ل توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير:التخصص  3   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  57  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 22.65

) من3 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول22.65 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير:التخصص  5   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  58  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 6.87
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) من5 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول6.87 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث

.ل توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير: التخصص  7   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  59  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 34.51

) من7 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول34.51 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير: التخصص  10   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  60  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 5.27

) من10 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول5.27 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث

.ل توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير: التخصص  12   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  61  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 16.15

) من12 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   و بمقارنتها في الجداول16.15 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   
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 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد
.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير: التخصص  14   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  62  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 34.55

) من14 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول34.55 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير:التخصص  18   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  63  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 53.27

) من18 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول53.27 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير: التخصص  21   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  64  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 20.57

) من21 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول20.57 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
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   ) من المحور الول حسب متغير: التخصص  23   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  65  جدول رقم(   *
المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 11.79

) من23 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول11.79 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث

.ل توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الول حسب متغير: التخصص  27   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  66  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 10.79

) من27 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول10.79 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

    لستجابات أفراد العينة على محور" بعض العوامل المساهمة في بناء التصورات  2      قيم كاـ  5
  .  المهنية" حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الثاني حسب متغير: التخصص  4   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  67  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 32.88

  ) من4 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا 

  وبمقارنتها في الجداول32.88 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
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   ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  6   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  68  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 31.91

  ) من6 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا 

  وبمقارنتها في الجداول31.91 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

    ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  9   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  69  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 26.27

  ) من9 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا 

  وبمقارنتها في الجداول26.27 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  13   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  70  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 24.57

) من13 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

  وبمقارنتها في الجداول24.57 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  15   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  71  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
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0.05 08 15.51 20.77

) من15 لستجابات أفراد العينة على البند رقم( 2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

  وبمقارنتها في الجداول20.77 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

    ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  17   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  72  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 38.57

  ) من17 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا 

  وبمقارنتها في الجداول38.57 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

    ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  20   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  73  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 30.30

  ) من20 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا 
  وبمقارنتها في الجداول30.30 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
   ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  22   للعبارة رقم(   2      ): يوضح قيمة كا  74  جدول رقم(   *

     المهني
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 08 15.51 12.27

 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا 

  وبمقارنتها12.27 وجدنا قيمته تساوي 2 ) من المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا22

2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05في الجداول الحصائية عند مستوى الدللة   
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  أي أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن15.51المجدولة تساوي 

 هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند

.حسب متغير التخصص المهني

    ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  25   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  75  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 23.71

) من25 لستجابات أفراد العينة على البند رقم( 2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

  وبمقارنتها في الجداول23.71 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

    ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  26   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  76  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 7.69

  ) من26 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا 

  وبمقارنتها في الجداول7.69 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

   ) من المحور الثاني حسب متغير التخصص  28   للعبارة رقم(   2      ): يوضح قيمة كا  77  * جدول رقم(س
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 9.79

  ) من28 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا 

  وبمقارنتها في الجداول9.79 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
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 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

.توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني

    لستجابات أفراد العينة على محور" مدى الرضا عن المهنة المستقبلية" حسب  2      قيم كا   -6

  .  متغير التخصص المهني

   ) من المحور الثالث حسب متغير التخصص  8   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  78  جدول رقم(   *
     المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 19.81

) من المحور8 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول الحصائية19.81 وجدنا قيمته تساوي 2الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي أن القيمة15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الدللة 
 المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد اختلفات في

.استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
   ) من المحور الثالث حسب متغير التخصص  11   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  79  جدول رقم(   *

     المهني
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 08 15.51 29.19

) من المحور11 لستجابات أفراد العينة للبند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول الحصائية29.19 وجدنا قيمته تساوي 2الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي أن القيمة15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الدللة 
 المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد اختلفات في

استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
   ) من المحور الثالث حسب متغير التخصص  16   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  80  جدول رقم(   * 

     المهني
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 08 15.51 23.79

) من16 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول23.79 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

 اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
   ) من المحور الثالث حسب متغير التخصص  19   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  81  جدول رقم(   *

     المهني
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 08 15.51 8.74
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) من19 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول8.74 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
   ) من المحور الثالث حسب متغير التخصص  24   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  82  جدول رقم(   *

     المهني
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 08 15.51 13.11

) من24 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول13.11 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
   ) من المحور الثالث حسب متغير التخصص  29   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  83  جدول رقم(   *

     المهني
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 08 15.51 30.45

) من29 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول30.45 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
   ) من المحور الثالث حسب متغير التخصص  30   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  84  جدول رقم(   *

     المهني
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 08 15.51 32.32

) من30 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول32.32 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي15.51 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا08 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير التخصص المهني
    لستجابات أفراد العينة على محور"مساهمة التصورات والنتظارات المهنية في اختيار  2      قيم كا   -7

  .  التخصص الدراسي المهني"حسب متغير المستوى الدراسي
  لستجابات أفراد العينة على بنود الستمارة حسب متغير المستوى الدراسي عند2لحساب قيم كا

: قمنا بحساب درجة الحرية من خلل05،0مستوى الدللة 
) حيث أن1) (عدد احتمالت العمود ـ1درجة الحرية = (عدد احتمالت الصف ـ :

. وتمثل البدائل: نعم، ل، ل أدري3عدد احتمالت الصف = 
. وتمثل المستويات الدراسية: ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي4عدد احتمالت العمود = 

6 = 3 × 2) = 1 ـ4) (1 ـ3وعليه: ( 
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  الجدولية =2 نجد قيمة كا06 ودرجة الحرية 05،0 الجدولية عند مستوى الدللة 2وبالعودة إلى قيم كا
: لستجابات أفراد العينة كما هو مبين في التي2 وعليه تم حساب قيم كا59،12

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  1   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  85  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 27.48

) من1 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

  الول، وبمقارنتها في الجداول27.48 وجدنا قيمته تساوي 2المحور  حيث بعد  تطبيق اختبار كا

12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  2   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  86  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 31.91

) من2 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول31.91 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  3   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  87  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 60.06

) من3 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول60.06 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
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   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  5   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  88  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 30.65

) من5 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول30.65 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  7   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  89  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 17.66

) من7 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول17.66 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  10   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  90  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 13.11

) من10 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

  وبمقارنتها في الجداول13.11 وجدنا قيمته تساوي  2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  12   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  91  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
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0.05 06 12.59 63.48

) من12 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول63.48 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  14   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  92  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 26.62

) من14 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول26.62 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  18   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  93  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 107.55

) من18 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول107.55 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  21   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  94  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 32.05
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) من21 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول32.05 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  23   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  95  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 66.41

) من23 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول66.41 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الول حسب متغير المستوى  27   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  96  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 16.02

) من27 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   

   وبمقارنتها في الجداول16.02 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة   

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

    لستجابات أفراد العينة على محور" بعض العوامل المساهمة في بناء التصورات  2      قيم كا   -8
  .  المهنية" حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  4   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  97  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 27.38
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) من4 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول27.38 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  6   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  98  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 32.37

) من6 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول32.37 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  9   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  99  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 97

) من9 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول97 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  13   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  100  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 23.97

) من13 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول23.97 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  15   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  101  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 14.19

) من15 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول14.19 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
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 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد
.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  17   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  102  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 48.75

) من17 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول48.75 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  20   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  103  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 21.65

) من20 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول21.65 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  22   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  104  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجد ولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 31.25

) من22 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول31.25 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  25   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  105  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 43.33

) من25 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول43.33 وجدنا قيمته تساوي  2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

327



   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  26   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  106  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 25.91

) من26 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول25.91 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثاني حسب متغير المستوى  28   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  107  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 102.01

) من28 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول102.01 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
    لستجابات أفراد العينة على محور" مدى الرضا عن المهنة المستقبلية" حسب  2      قيم كا   -9

  .  متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الثالث حسب متغير المستوى  8   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  108  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 20.55

) من8 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول20.55 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثالث حسب متغير المستوى  11   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  109  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 33.30

) من11 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول33.30 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
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 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد
.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي

   ) من المحور الثالث حسب متغير المستوى  16   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  110  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 32.63

) من16 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول32.63 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثالث حسب متغير المستوى  19   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  111  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 31.11

1 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا  ç) من 
   وبمقارنتها في الجداول31.11 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

 .اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثالث حسب متغير المستوى  24   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  112  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 80.85

) من24 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول80.85 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
   ) من المحور الثالث حسب متغير المستوى  29   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  113  جدول رقم(   *

   .  الدراسي
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 12.59 48.91

) من29 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول48.91 وجدنا قيمته تساوي  2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
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   ) من المحور الثالث حسب متغير المستوى  30   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  114  جدول رقم(   *
   .  الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 13.06

) من30 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول13.06 وجدنا قيمته تساوي  2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي12.59 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

.اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير المستوى الدراسي
    لستجابات أفراد العينة على محور"مساهمة التصورات والنتظارات المهنية في  2      قيم كا   -10

  .  اختيار التخصص الدراسي المهني"حسب متغير المدة المنقضية من التكوين
المنقضية من التكوين لمدةا لستجابات أفراد العينة على بنود الستمارة حسب متغير 2لحساب قيم كا  

: قمنا بحساب درجة الحرية من خلل05،0عند مستوى الدللة 
) حيث أن1) (عدد احتمالت العمود ـ1درجة الحرية = (عدد احتمالت الصف ـ :

. وتمثل البدائل: نعم، ل، ل أدري3عدد احتمالت الصف = 
  شهر)،(12 ـ 6 أشهر) ،( 6 ـ 1 وتمثل الفترات المنقضية من التكوين: (3عدد احتمالت العمود = 

( شهر18 ـ 13
4 = 2 × 2) = 1 ـ3) (1 ـ3وعليه: ( 

  الجدولية =2 نجد قيمة كا04 ودرجة الحرية 05،0 الجدولية عند مستوى الدللة 2وبالعودة إلى قيم كا
: لستجابات أفراد العينة كما هو مبين في التي2 وعليه تم حساب قيم كا9,49

   المنقضية     لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   1   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  115  جدول رقم(   *
  .  من التكوين

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 9,49 15.63

) من1 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول15.63 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

المنقضية من التكوين لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   المنقضية     لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   2   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  116  جدول رقم(   *

  .  من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 7.70

) من2 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول7.70 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

المنقضية من التكوين لمدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   المنقضية     لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   3   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  117  جدول رقم(   *

  .  من التكوين
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مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 9,49 49.71

) من3 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول49.71 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

المنقضية من التكوين لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   المنقضية     لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   5   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  118  جدول رقم(   *

  .  من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 62.07

) من5 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول62.07 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

المنقضية من التكوين لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   المنقضية     لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   7   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  119  جدول رقم(   *

  .  من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 15.01

) من7 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول15.01 وجدنا قيمته تساوي  2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

المنقضية من التكوين لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   10   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  120  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 44.79

) من10 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول44.79 وجدنا قيمته تساوي  2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

المنقضية من التكوين لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   12   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  121  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 2.50
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) من12 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول2.50 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

المنقضية من التكوين لمدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   14   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  122  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 20.55

) من14 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول20.55 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

المنقضية من التكوين لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   18   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  123  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 14.98

) من18 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول14.98 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

المنقضية من التكوين لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   21   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  124  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 29.44

) من21 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول29.44 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

المنقضية من التكوين لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   23   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  125  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 43.09

) من23 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول43.09 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
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 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد
المنقضية من التكوين لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .

   لمدة  ا  ) من المحور الول حسب متغير   27   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  126  جدول رقم(   *
  .  المنقضية من التكوين

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 9,49 69.79

) من27 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول69.79 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الول، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
    لستجابات أفراد العينة على محور" بعض العوامل المساهمة في بناء التصورات  2      قيم كا   -11

  .  المهنية" حسب متغير المدة المنقضية من التكوين
   المنقضية     لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   4   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  127  جدول رقم(   *

  .  من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 20.99

) من4 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول20.99 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   المنقضية     لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   6   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  128  جدول رقم(   *

  .  من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 19.92

) من6 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول19.92 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   المنقضية     لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   9   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  129  جدول رقم(   *

  .  من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 30.17

) من9 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول30.17 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
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 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد
لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .

   لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   13   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  130  جدول رقم(   *
  .  المنقضية من التكوين

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 9,49 114.26

) من13 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول114.26 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   15   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  131  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 56.56

) من15 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول56.56 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   17   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  132  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 21.05

) من17 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول21.05 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   20   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  133  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 6.60

) من20 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول6.60 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

لمنقضية من التكوين المدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
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   لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   22   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  134  جدول رقم(   *
  .  المنقضية من التكوين

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 9,49 4.76

) من22 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول4.76 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

لمنقضية من التكوين المدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   25   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  135  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 23.97

) من25 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول23.97 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   26   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  136  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 10.60

) من26 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول10.60 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثاني حسب متغير   28   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  137  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 6.62

) من28 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول6.62 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثاني، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

لمنقضية من التكوين المدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
    لستجابات أفراد العينة على محور"مدى الرضا عن المهنة المستقبلية" حسب متغير  2      قيم كا   -12

  .  المدة المنقضية من التكوين
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   المنقضية     لمدة  ا  ) من المحور الثالث حسب متغير   8   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  138  جدول رقم(   * 
  .  من التكوين

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 9,49 4.53

) من8 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول4.53 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

لمنقضية من التكوين المدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثالث حسب متغير   11   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  139  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 20.56

) من11 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول20.56 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثالث حسب متغير   16   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  140  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 11.18

) من16 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول11.18 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

لمنقضية من التكوين المدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثالث حسب متغير   19   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  141  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 27.16

) من19 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول27.16 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند دال إحصائيا، حيث توجد

لمنقضية من التكوين المدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثالث حسب متغير   24   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  142  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
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0.05 06 9,49 0.93

) من24 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول0.93 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

لمنقضية من التكوين المدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثالث حسب متغير   29   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  143  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 7.29

) من29 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
   وبمقارنتها في الجداول7.29 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

لمنقضية من التكوين المدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
   لمدة  ا  ) من المحور الثالث حسب متغير   30   للعبارة رقم(  2      ): يوضح قيمة كا  144  جدول رقم(   *

  .  المنقضية من التكوين
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 06 9,49 8.20

) من30 لستجابات أفراد العينة على البند رقم(2حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح قيمة كا   
  وبمقارنتها في الجداول8.20 وجدنا قيمته تساوي 2المحور الثالث، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي9,49 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أن هذا البند غير دال إحصائيا، حيث ل

لمنقضية من التكوين المدةاتوجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا البند حسب متغير  .
  :  ثانيا: مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات

  :  الفرضية الولى   -1
 تساهم التصورات والنتظارات المهنية للمتربصين بمراكز التكوين المهني في اختيارهم لتخصصهم"

"الدراسي المهني
ــاهمة التصــورات ــدى مس ــة الكشــف عــن م ــى محاول ــتمارة إل ــارات المحــور الول للس ــت عب  تطرق
 والنتظارات المهنية للمتربصين بمراكز التكوين المهني فــي اختيــارهم لتخصصــهم الدراســي المهنــي،
 وأسفرت النتائج عن مساهمة التصورات والنتظارات التي يحملها المتربصون فــي قراراتهــم المهنيــة،

  % على أن لنتظاراتهم وأفكارهم والمعلومــات76.21حيث اتفقت عينة الدراسة بنسبة كبيرة قدرت بـ
 والمعارف التي يحملونها عن مهنتهم المستقبلية، سببا قويا في توجيههم لتخــاذ قــرار مهنــي يعــبر عنــه
 تخصصهم الدراسي المهني الحالي المختار لمزاولة التكوين فيه، والحصول علــى شــهادة مهنيــة تســمح
 لهم بممارسة المهنـة الـتي يتصـورونها لنفسـهم ويتوقعـون ممارسـتها مسـتقبل، فمـن خلل اسـتجابات
 مفردات العينة اتضح أن لتصوراتهم وانتظاراتهم المهنية المساهمة في اختيارهم لتخصصاتهم التكوينية

أبعاد أساسية في حدود خصائصهم وقد برزت في: 
 - تصورات وانتظارات مهنية ذات أبعاد مادية، تــدور حــول أن مهنتهــم المســتقبلية تمكنهــم مــن تحقيــق

 %.73.68 %  وتحسين ظروفهم المعيشية بنسبة 63.74اكتفاء مالي بنسبة 
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 - تصورات وانتظارات مهنية ذات أبعاد اجتماعية، تتمحور حول أن مهنتهم المستقبلية المختارة تســمح
  %، مع إشعارهم بأهميتهم و قيمتهــم وســط الخريــن69.59لهم بالتصال والتفاعل مع الخرين بنسبة 

 %. 67.83بنسبة 
ــة ذات أبعــاد نفســية، تشــمل تحقيــق الــذات مــن خلل ممارســة مهنتهــم  - تصــورات وانتظــارات مهني

  %، التجديد والبــداع أثنــاء ممارســة المهنــة77.77 %،  إثبات الوجود بنسبة 75.43المستقبلية بنسبة 
  %.اسـتغلل قـدراتهم82.45 %، الحريـة والسـتقللية فـي أداء مهـامهم المهنيـة بنسـبة 83.45بنسبة 

%. 81.28وتنميتها من خلل أدائهم لمهنتهم المستقبلية بنسبة 
 التي أجراها الباحثــان عــل1954وهذا ما يتفق مع دراسة كل من"جورج فيردمان وهابحورست" سنة  

 عمــال الحديــد والصــلب والمعــادن والتجــارة حــول تصــورات العمــل، حيــث توصــل الباحثــان إلــى أن
ــا  التصورات والمعاني التي يحملها أفراد العينة حول العمل تختلف باختلف الوظائف والفراد ومجمله

مرتبطة بإشباع حاجات مادية ونفسية.
  حــول تصــورات العمــل لــدى فئة مــن العمــال1969 وكذلك هو المر بالنسبة لدراسة "طوكسي" سنة 

℅ من أفراد العينة برروا التحافهم بالعمل لفوائده المادية (الجــر)، و22التنفيذيين حيث توصل إلى أن 
 ℅ يعملون لسباب اقتصادية، وفي دراسة أخــرى لــه بمســاعدة "كــابلن"  حــول تصــورات العمــل55

 ℅ من مفردات العينة يعملون لجــل المــال ومختلــف تصــوراتهم حــول العمــل76حيث توصل إلى أن 
مرتبطة بإشباع حاجات مادية، اجتماعية ونفسية. 

ــي فرنســا1987وهو ما أكدته كذلك دراسة كل من "جان كلود قريز وبيار فارجي" سنة   التي أجريت ف
 بعنــوان "الجــراء فــي مواجهــة التكنولوجيــة الحديثــة فــي ظــل مقاربــة نفســية اجتماعيــة للتصــورات
ــى أن  الجتماعية" من خلل تطبيقهما اختبار تداعي الكلمات على مجموعة من العمال، حيث توصل إل
نسبة من أفراد العينة تحمل تصورات عن العمل مرتبطة بإشباع حاجات متعددة أهمها المادية (الجر).

  الــتي طبقــت علــى1995وقد أبرزت كذلك دراسة "محمود بوسنة، شريفيتي،ميرابطين وزاهــي" ســنة 
  منهــم مــن المتربصــين بمراكــز التكــوين المهنــي حــول العلم932 مــن الشــباب الجــزائري، 3420

 والتوجيه المدرسي المهني في الجزائر، حيث أدرج الباحثون سؤال حول تصورات العمــل لــد مفــردات
 العينة، و توصلوا إلى أن تصوراتهم للعمـل تنحصـر فــي إشـباعهم لمجوعـة مــن الحاجـات الجتماعيـة

والنفسية و أبرزها الحاجات المادية.
 مــن خلل كــل مــا ســبق ذكــره يمكــن اعتبــار أن الفرضــية الولــى قــد تحققــت، أي تســاهم التصــورات
 والنتظارات المهنية للمتربصين بمراكز التكوين المهني في اختياراتهم لتخصصاتهم الدراسية المهنية،

حسب استجابات عينة الدراسة من المتربصين بمراكز التكوين المهني والتمهين لولية الطارف..
  :  الفرضية الثانية   -2

 توجد هناك بعض العوامل ساهمت في بناء التصورات المهنية لدى المتربصين بمراكز التكوين"
"المهني

 لقد هدفت عبارات المحور الثاني من الستمارة إلى الكشف عن مدى مساهمة بعـض العوامـل فـي بنـاء
ــة  التصورات المهنية لدى المتربصين بمراكز التكوين المهني، وقد دلت البيانات المعروضة عــن موافق

  % على أنه هناك بعض العوامل البارزة في بناء تصــوراتهم تجــاه المهنــة51.78نسبة كبيرة قدرت بـ 
التي يرغبون في ممارستها مستقبل، والتي يزاولون التكوين فيها حاليا، و من أهمها: 

  % ، واحتكاكهم بأهــل التخصــص والتجربــة فــي المهنــة70.76 رؤية الشخاص الناجحين فيها بنسبة 
 بعض البرامج التلفزيونية التي تتحــدث عــن المهنــة بنســبةل % ، بالضافة إلى مشاهدتهم 69.59بنسبة 

  % ممن أشاروا إلــى أن احتكــاكهم بالصــدقاء والرفــاق هــو الــذي جعلهــم61.98 % ، وكذلك 67.25
 يحملون هــذه التصـورات تجـاه المهنــة المسـتقبلية ، كمـا أكـدوا علـى مسـاهمة عامــل نشـاطات العلم

  % ، وبالمقابــل عامــل60.81والتوجيه المهنيين في تكوين تصــوراتهم تجــاه المهنــة المســتقبلية بنســبة 
  % فــي52.04الزيارات الميدانية لماكن ممارسة المهنة بغــرض تلقــي بعــض الخــدمات ســاهم بنســبة 

 تشكيل تصوراتهم المهنية ، كذلك هو المر بالنسبة  لعملهم المؤقت بالمهنة في أوقــات الفــراغ والعطــل
 %.45.02لكن بنسبة أقل قدرت بـ 
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 في حين لم تلقى بعض العوامل الخرى مسـاهمة كـبيرة فـي تشـكيل تصـورات أفـراد العينـة، حيـث لـم
  ℅ حول أن التاريــخ المهنــي فــي ممارسـة المهنــة المسـتقبلية هـو مــا رســخ38.59يستجب عددا كبيرا

 ℅ أكــدوا علــى أن تصــوراتهم ومفــاهيمهم الــتي يحملونهــا عــن المهنــة38.01تصوراتهم حولها، كذلك
 ℅ ممن أشاروا إلى أنــه36.84المستقبلية لم تكن راجعة بشكل أساسي إلى نظرة المجتمع حولها، ونجد 

 لم يكن للوالدين الفضل الكبير في تكوين تصوراتهم نحو مهنتهم المستقبلية، في حين لم يلق كذلك عامــل
 ℅ نسبة كبيرة من استجابات مفردات العينة على أنها ســببا فــي تكــوين مجمــل المعــاني28.65الجرائد 

والتصورات التي يحملونها عن مهنتهم المستقبلية.
 ومن خلل كل ما سبق ذكره يمكن اعتبار الفرضية الثانية قد تحققت، أي توجد هناك بعض العوامل
 المساهمة في بناء التصورات المهنية حسب استجابات عينة الدراسة من المتربصين بمراكز التكوين

.المهني والتمهين لولية الطارف
  :  الفرضية الثالثة   -3

 يوجد هناك رضا عن المهنة المستقبلية لدى المتربصين بمراكز التكوين المهني في ضوء تخصصهم"
"الدراسي المهني الحالي

 لقد سعت عبارات المحور الثالث إلى الكشف عن مدى رضا المتربصين بمراكز التكوين المهني عن
 مهنتهم المستقبلية في ضوء تخصصهم الدراسي المهني الحالي، وقد أسفرت النتائج عن وجود نسبة
 عالية من مفردات العينة استجابوا بالموافقة على رضاهم عن مهنتهم المستقبلية التي سيقودهم إليها

  % وكان ذلك جليا و ظاهرا على مستوى عدة58.91تخصصهم الدراسي المهني الحالي وذلك بنسبة
:"عبارات التي حملت في طياتها شعورا بالرضا والتي استجاب حيالها أفراد العينة بـ "نعم

  % مـن مفـردات العينـة مشـاعر ايجابيـة عنـد تخيـل التحـاقهم بالعمـل فـي المهنـة89.47حيـث تنتـاب 
  % ، ويتأكــد ذلــك مــن خلل87.13المستقبلية، وهذا ما يتفق مع رضاهم عن مهنتهم المستقبلية بنســبة 

  مؤكدين بذلك رضاهم عن مهنتهم المســتقبلية وعــدم الرغبــة86.54) بنسبة 20رفض محتوى العبارة (
 أو التفكير في تغيير مسارهم المهني فيمـا لـو أتيحـت لهـم الفرصـة، ويتعـزز ذلـك مـن خلل انتظـارهم

%،77.19بشغف إكمال التكوين في تخصصهم المهنـي وممارسـة المهنـة المرغوبـة مسـتقبل بنســبة    
ــم المســتقبلية ســتكون مصــدر فخرهــم74.85مــوازاة مــع تصــور ــة أن مهنته ــردات العين   % مــن مف
ــذلك  ــعادتهم، وك ــتي70.76وس ــة ال ــي المهن ــم ف ــرد تفكيره ــية بمج ــة النفس ــعرون بالراح ــم يش  % منه

 سيمارسونها مستقبل، ما يجعل نظرتهم إلى مهنتهم المستقبلية على أنهــا محفــزة وتــدفع إلــى الســتمرار
 %، 65.49فيها بنسبة 

  حول العوامــل الــتي تســهم فــي اختيــار الطــالب1991 وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة"رافع عقيل" سنة 
 الردنــي فــي الجامعــات وكليــات المجتمــع الردنــي لمهنــة المســتقبل ومــدى الرضــا عنهــا فــي ضــوء

  طالبا وطالبة يتضــمن1866تخصصهم الدراسي الحالي، حيث طبق الباحث استبيانا على عينة  شملت 
 جزء منه تحديد المهنة الولى والثانية المحتملتين لممارستهما مستقبل فــي ضــوء تخصصــهم الدراســي
 الحالي، ومدى الرضا عنهما، وقد توصــل إلــى أن الطلبــة راضــون عــن مهنتهــم المســتقبلية فــي ضــوء

تخصصهم الدراسي الحالي.
-  وفي الخير يمكن استخلص أن الفرضية الثالثة قد تحققت، أي أن المتربصين بمراكز 

 التكوين المهني والتمهين لمدينة الطارف راضون عن مهنتهم المستقبلية التي سيقودهم إليها تخصصهم
.المهني الدراسي الحالي

  :  الفرضية الصفرية الولى   -4

 ل توجد اختلفات ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية لدى المتربصين بمراكز "
"التكوين المهني حسب متغير: الجنس
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   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"مساهمة التصورات  145  جدول رقم(   *
والنتظارات المهنية في اختيار التخصص الدراسي المهني"حسب متغير:الجنس

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 7.60

 حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على المحور الول 

  وبمقارنتهــا فــي الجــداول7.60 وجدنا قيمته تســاوي2حسب متغير الجنس، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولــة تســاوي 2 وجدنا قيمة كــا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أنه  توجــد اختلفــات فــي اســتجابات أفــراد

=2العينة حول هذا المحور حسب متغير الجنـس، حيـث دللـة الفـروق فـي اسـتجابات فئة النـاث (كـا

3.65=2) تفوق دللة الفروق في استجابات فئة الذكور (كا3.95 ). 

   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"بعض العوامل  146  جدول رقم(   *
المساهمة في بناء التصورات المهنية"حسب متغير:الجنس

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 20.37

 حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على المحور الثاني 

  وبمقارنتها في الجداول20.37 وجدنا قيمته تساوي2حسب متغير الجنس، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  أي5.99 المجدولة تساوي 2 وجدنا قيمة كا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أنه  توجد اختلفات في استجابات أفراد

=2العينة حول هذا المحور حسب متغير الجنس، حيث دللة الفروق في استجابات فئة الذكور (كا

9.77=2) تفوق دللة الفروق في استجابات  فئة الناث(كا10.60 ). 

   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"مدى الرضا عن  147  جدول رقم(   *
المهنة المستقبلية"حسب متغير:الجنس

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 02 5.99 10.37

 حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على المحور الثالث 
ــداول10.37 وجدنا قيمته تساوي2حسب متغير الجنس، حيث بعد تطبيق اختبار كا   وبمقارنتها في الج

  أي5.99 المجدولــة تســاوي 2 وجدنا قيمة كــا02 ودرجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 
 أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أنه  توجــد اختلفــات فــي اســتجابات أفــراد

=2العينة حول هذا المحور حسب متغير الجنس، حيــث دللــة الفــروق فــي اســتجابات فئة الــذكور (كــا
4.97=2) تفوق دللة الفروق في استجابات فئة الناث (كا5.40 ).     

*التفسير:
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 وهذا الفرق في الستجابات بين المتربصين والمتربصات في هـذه الدراسـة راجـع إلـى طبيعـة اختلف

 تصورات المهنة المستقبلية عند كل الجنسين، فالمدلول الذي يحمله الذكور عــن المهنــة الــتي يطمحــون

 لممارســتها مســتقبل تختلــف عــن المفــاهيم والمعــاني الــتي تحملهــا فئة النــاث، فكــل جنــس لــديه دائرة

 اهتمامات واتجاهات وأفكار ومعلومات، تنحصر فيها تصوراته عن المهنة التي تتوافق مع الرغبــة فــي

ممارستها مستقبل. 

 فالطبيعة الفيزيولوجية والنفسية المختلفة لكل الجنسين تلعب دورا في اختلف التصورات والنتظارات

 المهنية لديهما، كذلك القدرات والستعدادات لممارسة مهنة مــا، دون أن ننســى التوقعــات والنتظــارات

ــات  التي يحملها كل الجنسين حول المهنة المستقبلية وما يستطيعان تحقيقه من خلل ممارستها من حاج

 ماديـة أو نفسـية أو اجتماعيـة، دون أن نهمـل كـذلك الهميـة الـتي يلعبهـا كل الجنسـين داخـل المجتمـع

 وتوقعــاته نحوهمــا ، والــتي تســاهم فــي تحديــد تصــوراتهما المهنيــة وتــوجيه قراراتهمــا بشــأن اختيــار

 التخصص المهني الذي يمكنهما من ممارسة المهنة المستقبلية التي تسمح بلعب هذا الــدور الجتمــاعي،

ــة المســتقبلية ــة القصــوى لشــباعها مــن خلل المهن ــا الجنســان الهمي ــتي يوليه ــق الحاجــات ال  وتحقي

 المرغوبــة، هــذا ول ننســى عامــل الثقافــة المهنيــة الــتي ترســمها المعــالم الجتماعيــة والثقافيــة للمهــن

 والحرف، ومجمل مصادر المعلومات الـتي يحصـل عليهـا كل الجنسـين عـن المهنـة كوسـائل العلم،

 الســرة، المؤسسـات التعليميـة والجتماعيــة، ناهيــك عـن طبيعــة التنشــئة الجتماعيـة الــتي يتلقاهــا كل

 الجنسين في فـترات حياتهمـا، والـتي تجعلهمـا ينمــوان وهمـا يتصـوران لنفسـهما مهنـة مــا أو يحملن

 تصورات سلبية أو إيجابية تجاه مهنة دون أخرى، ول يمكننا أن نتجاهل كذلك فترة المراهقة، الخاصية

 الساسية التي تميز العينة المدروسة ومدى حساسـيتها بالنسـبة لكل الجنســين، أيـن يكونـان فــي مرحلـة

 يبحثان فيها عن إثبات كيانهما ووجودهما وفاعليتهما في المجتمع، وكذلك يبحثان فيهــا عــن الســتقللية

ّة، كل هذه العوامل قد تســاهم فــي إبــراز طبيعــة الختلفــات الحاصــلة بيــن الجنســين مــن خلل  والحري

 تصوراتهما المهنية والعوامل المساهمة في بنائها ومدى الرضا عنهــا، وهــذا  مــن شــأنه أن يلعــب دورا

 مميزا في صنع القرارات المهنيـة وتـوجيه اختياراتهمــا نحـو تخصصـات معينـة تسـمح بالوصـول إلـى

ممارسة المهنة المرغوبة مستقبل.

 ومن خلل ما سبق ذكره والنتائج المتوصل إليها، نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، ومنه

 نستنتج أنه توجد اختلفات ذات دللة إحصائية بين استجابات الذكور والناث مـن المتربصـين بمراكـز

التكوين المهني في تصوراتهم المهنية.
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  :  الفرضية الصفرية الثانية   -5

 ل توجد اختلفات ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية لدى المتربصين بمراكز "
"التكوين المهني حسب متغير: التخصص المهني

   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"مساهمة التصورات  148  جدول رقم(   *
  .  والنتظارات المهنية في اختيار التخصص الدراسي المهني"حسب متغير التخصص المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 176.15

 حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح دللة الفروق بين استجابات أفــراد العينــة للمحــور 

176.15 وجــدنا قيمتــه تســاوي2الول حســب متغيــر الجنــس، حيــث بعــد تطــبيق اختبــار كــا  

  وجــدنا قيمــة08 و درجة الحريــة 0.05وبمقارنتها في الجداول الحصائية عند مستوى الدللة 

ــتنتج15.51 المجدولة تساوي 2كا   أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نس

 أنه  توجد اختلفات في اســتجابات أفــراد العينــة حــول هــذا المحــور حســب متغيــر التخصــص

)150.23=2المهني، حيث دللة الفروق فــي اســتجابات تخصــص"مســتغل المعلوماتيــة" (كــا  

=2أكبر من دللة فروق باقي التخصصات المهنية، ثم يليها تخصص"سكرتارية مكتبيــة" (كــا

)، ثم يليه تخصص"طبخ8.07=2)،بعدها تخصص"مبادئ أولية في العلم اللي"(كا10.80  

) بأصغر دللة إحصائية0.40=2)، وأخيرا تخصص"المرطبات"(كا6.65=2الجماعات"(كا  

 .في الفروق بين الستجابات مقارنة بباقي التخصصات

   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"بعض العوامل  149  جدول رقم(   *
  .  المساهمة في بناء التصورات المهنية"حسب متغير التخصص المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 40.94

 حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضــح دللـة الفــروق بيـن اســتجابات أفـراد العينـة علـى 

40.94 وجدنا قيمتــه تســاوي2المحور الثاني حسب متغير الجنس، حيث بعد تطبيق اختبار كا  

  وجــدنا قيمــة08 و درجة الحريــة 0.05وبمقارنتها في الجداول الحصائية عند مستوى الدللة 

ــتنتج15.51 المجدولة تساوي 2كا   أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نس

 أنه  توجد اختلفات في اســتجابات أفــراد العينــة حــول هــذا المحــور حســب متغيــر التخصــص

) أكــبر24.42=2المهني، حيث دللة الفروق في استجابات تخصص"طبــخ الجماعــات " (كــا  

ــا ــات " (ك ــا تخصــص" المرطب ــم يليه ــة، ث ــاقي التخصصــات المهني ــروق ب ــة ف ــن دلل =2م

)، ثـم يليـه تخصـص"4.15=2)،بعدها تخصـص"مبـادئ أوليـة فـي العلم اللـي"(كـا8.85  
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)0.56=2)، وأخيــرا تخصــص" ســكرتارية مكتبيــة "(كــا2.96=2مســتغل المعلوماتيــة "(كــا  

 .بأصغر دللة إحصائية في الفروق بين الستجابات مقارنة بباقي التخصصات

   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"مدى الرضا عن  150  جدول رقم(   *
  .  المهنة المستقبلية"حسب متغير التخصص المهني

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 08 15.51 29.62

  حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على المحور الثالث

ــداول29.62 وجدنا قيمته تساوي2حسب متغير الجنس، حيث بعد تطبيق اختبار كا   وبمقارنتها في الج

 15.51 المجدولــة تســاوي 2 وجــدنا قيمــة كــا08 و درجة الحرية 0.05الحصائية عند مستوى الدللة 

 أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أنه  توجد اختلفات في استجابات أفراد

 العينة حول هذا المحور حسب متغير التخصص المهني، حيث دللة الفروق فــي اســتجابات تخصــص"

ــة " (كــا ــم يليهــا15.99=2ســكرتارية مكتبي ــة، ث ــاقي التخصصــات المهني ــة فــروق ب  ) أكــبر مــن دلل

ــم يليــه2.29=2)،بعدها تخصص" مستغل المعلوماتية "(كا10.24=2تخصص" المرطبات " (كا  )، ث

=2)، وأخيــرا تخصــص" طبــخ الجماعــات "(كــا1=2تخصص" مبادئ أولية في العلم اللــي "(كــا

 ) بأصغر دللة إحصائية في الفروق بين الستجابات مقارنة بباقي التخصصات.0.10

   :  التفسير  * 
 إن هذا الفرق في الستجابات بين المتربصين راجــع إلــى اختلف التخصصــات المهنيــة الموجـودة فــي

 قطاع التكوين والتعليم المهنيين، فهناك عددا هائل من التخصصات المفتوحة سنويا تتباين فيما بينها من

ــهادة  حيث شروط اللتحاق بها، فكل تخصص يشترط فيه مستوى تعليميا معينا ومدة تكوينية محددة وش

 تكوينية مختلفة، ومن حيث ميدانها فهناك تخصصات ذات طابع فلحي، حرفي، سياحي، وأخــرى ذات

 طابع خدماتي كالتخصصات محل الدراسة الحاليــة: تخصــص ســكرتارية مكتبيــة ومســتغل المعلوماتيــة

 ومبــادئ أوليــة فــي العلم اللــي وأخــرى ذات طــابع تجــاري كالمرطبــات وطبــخ الجماعــات، وعلــى

 اختلف هذه التخصصات المهنية، تختلف التصورات المهنية بحسب كــل تخصــص مهنــي يقــود إليهــا،

 ففي مجتمعنا الحالي تكتسي التخصصات والمهن المرتبطة بها خصائص ومزايا محددة بحسب تفتح كل

 تخصص على مهن ذات مستويات اقتصادية عالية أو ذات قيم ومراكــز اجتماعيــة معينــة، لهــذا تختلــف

 التصورات المهنية بحسب اختلف طبيعة وخصوصية كل تخصص مهني، لن هذا الخير هو المؤشر

 المباشر الذي يقود إلى ممارسة المهنة المرغوبة مستقبل، فتخصصي المرطبات وطبخ الجماعــات مثل

 لهم خصائصهما من حيث ما تحققانه من أرباح تجاريــة  مــن خلل الخــدمات الــتي تقــدم عــن طريقهمــا

 للخريــن، فتصــورات المتربصــين الــذين يزاولــون التكــوين فــي تخصــص "المرطبــات" تختلــف عــن
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 تصــورات الــذين يزاولــون التكــوين فــي تخصــص " ســكرتارية مكتبيــة" لن لكل التخصصــين أبعــاد

ــة والســرية ــات الثقافي ــف عــن الخــرى، دون أن ننســى الخلفي ــة تختل ــة واقتصــادية وخدماتي  اجتماعي

 والجتماعيـة الــتي يحملهــا المتربصـون عـن مهنهــم المسـتقبلية المسـاهمة فــي اختيـارهم لتخصصـاتهم

 المهنية، لن فعل الختيار يكون نابعا عن مدركات قبلية وتصورات محددة راجعة إلى طبيعة المصادر

 المعتمدة في الحصول على معلومات مهنية، لن اختيار التخصص في النهاية ما هـو إل ترجمـة لجملـة

 من المعطيات المعرفية و بناء من المدلولت والمعاني والفكار عن المهنة الــتي يقــود إليهــا، فالتصــور

اليجابي عن مهنة ما يعكسه تصورا إيجابيا آخر عن التخصص الذي يقود إلى ممارستها.

 وفي الخير ومن خلل النتائج المتوصل إليها، نرفض الفرض الصفري ونقبــل الفــرض البــديل، ومنــه

 نستنتج أنه توجد اختلفات ذات دللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة في تصوراتهم المهنية حســب

تخصصهم المهني.

  :  الفرضية الصفرية الثالثة   -6

 ل توجد اختلفات ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية لدى المتربصين بمراكز "
"التكوين المهني حسب متغير المستوى الدراسي

   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"مساهمة التصورات  151  جدول رقم(   * 
  .  والنتظارات المهنية في اختيار التخصص الدراسي المهني"حسب متغير المستوى الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 289.55

 حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضــح دللـة الفــروق بيـن اســتجابات أفـراد العينـة علـى 

ــه  2المحور الول حسب المستوى الدراسي ، حيث بعد تطبيق اختبار كا 289.55 وجدنا قيمت  

 وجدنا قيمة كا06 ودرجة الحرية 0.05وبمقارنتها في الجداول الحصائية عند مستوى الدللة 

  أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أنه12.59 المجدولة تساوي 2

 توجد اختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا المحور حسب متغيــر المســتوى الدراســي،

) أكــبر مـن دللــة فــروق140.59=2حيث دللة الفروق في استجابات المستوى البتدائي (كــا  

) بعــدها المســتوى الثــانوي75.86=2باقي المستويات الدراسية، ثم يليه المستوى الجامعي(كــا  

) بأصــغر دللــة إحصــائية فــي الفــروق بيــن8.26=2)، وأخيــرا المتوســط (كــا64.84=2(كا  

 .الستجابات مقارنة بباقي المستويات
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   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"بعض  152  جدول رقم(   * 

  .  العوامل المساهمة في بناء التصورات المهنية"حسب متغير المستوى الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 954.04

 حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على المحور الثاني 

   وبمقارنتهــا فــي954.04 وجــدنا قيمتــه  2حسب متغير المستوى الدراسي، حيث بعد تطبيق اختبار كا

  المجدولــة تســاوي2 وجــدنا قيمــة كــا06 ودرجة الحرية 0.05الجداول الحصائية عند مستوى الدللة 

  أي أن القيمـة المحسـوبة أكـبر مـن القيمـة المجدولـة ، ومنـه نسـتنتج أنـه  توجـد اختلفـات فـي12.59

 استجابات أفراد العينة حول هــذا المحــور حســب متغيــر المســتوى الدراســي، حيــث دللــة الفــروق فــي

) أكبر من دللة فروق باقي المســتويات الدراســية، ثــم يليــه365.03=2استجابات المستوى الثانوي(كا  

)، وأخيرا الجـامعي (كـا185.25=2) بعدها المستوى البتدائي (كا340.87=2المستوى المتوسط (كا

) بأصـــغر دللـــة إحصـــائية فـــي الفـــروق بيـــن الســـتجابات مقارنـــة ببـــاقي المســـتويات62.89=2 . 

.

   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"مدى  153  جدول رقم(   * 

  .  الرضا عن المهنة المستقبلية"حسب متغير المستوى الدراسي

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 06 12.59 77.44

  حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضــح دللــة الفــروق بيــن اســتجابات أفــراد العينــة علــى المحــور

  وبمقارنتهــا فــي77.44 وجــدنا قيمتــه  2الثالث حسب المستوى الدراسي ، حيث بعد تطبيق اختبــار كــا

  المجدولــة تســاوي2 وجــدنا قيمــة كــا06 ودرجة الحرية 0.05الجداول الحصائية عند مستوى الدللة 

  أي أن القيمـة المحسـوبة أكـبر مـن القيمـة المجدولـة ، ومنـه نسـتنتج أنـه  توجـد اختلفـات فـي12.59

 استجابات أفراد العينة حول هــذا المحــور حســب متغيــر المســتوى الدراســي، حيــث دللــة الفــروق فــي

 ) أكبر من دللة فروق باقي المســتويات الدراســية، ثــم يليــه40.43=2استجابات المستوى الجامعي (كا

=2)، وأخيــرا المتوســط (كــا11.36=2) بعدها المستوى البتدائي (كا23.58=2المستوى الثانوي(كا

ـــتويات.2.07 ـــتجابات مقارنـــة ببـــاقي المس ـــة إحصـــائية فـــي الفـــروق بيـــن الس ـــغر دلل  ) بأص

*التفسير:
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 إن هذا الفرق في الستجابات بين المستويات الدراسية لدى أفراد العينــة راجــع إلــى الفــروق الموجــودة
 بين هذه المستويات المطلوبة لللتحاق بالتخصصات المهنية في المراكــز التكوينيــة، وهــي تنحصــر مــا
 بين مستوى( معرفة القراءة والكتابة إلى مستوى السنة الثالثة ثــانوي فمــا فــوق) علــى اعتبــار أن هنــاك
 مستويات جامعية تحب اللتحاق ببعض التخصصات المهنيـة الـتي تميـل إليهـا فـي المراكـز التكوينيـة،
 كونهــا ل تتــوافر فــي المؤسســات الجامعيــة، فــالختلف فــي التصــورات المهنيــة جــوهري إذا ارتبــط
 بالمستوى الدراسي، لن هناك فروق واضحة على مستوى العمليات العقلية والصور الذهنية لمــتربص
 مستواه الدراسي لم يتجاوز حد معرفة القراءة والكتابة، و بالمقابل متربص مســتواه الدراســي ثــانوي أو
 تجاوزه، لن لكل مستوى دراسي خصوصـياته مـن حيـث مـا يمكــن أن ينميـه فــي مـدركات المــتربص
 وعملياته العقلية من خلل احتكاكاته، لنه معروف جدا مــا لتــأثير المؤسســات التعليميــة و هياكلهــا مــن
 أساتذة وأقران الدراسة وأعضاء تربويين في بعث و تنمية تصورات فردية أو جماعية معينة تجاه مهــن
 أو مهنة محددة، فالتصور القبلي الذي اكتسبه التلميذ قبل التحاقه بالمدرسة من أسرة أو رفاق أو أقــارب
 يمكن للمستوى الدراسي أن يصقله، يعززه إذا كــان إيجابيــا وصــائبا،ويعــدله إذا حمــل بعــض الجــوانب
 السلبية أو الخاطئة، ويغيره إذا كان سلبيا أو خاطئا تماما، وهذا من خلل سنوات التــدرج الدراســي مــن
 مستوى لخر، كذلك مرورا بالفترات العمرية المختلفة والخصائص النفســية والعقليــة المميــزة كفــترتي
 الطفولة الوسطى والمتأخرة وفترة المراهقة محتكين في ذلك بأســاتذة ومســاعدين تربــويين ومستشــاري
 توجيه مدرسي ومهني ومقررات دراسية مختلفة، كلها عوامــل يمكــن أن تســاهم بقــدر مــا فــي ســيرورة
 النضج المرحلي للفرد و تشكل بعض المعــارف والمعلومــات والفكــار حــول مهنــة مــا، دون أن ننســى
 المواقف الحياتية المختلفة التي يمر بها خلل هذه الفترات والمسـتويات الدراسـية الـتي يبلغهـا، ممـا قـد
 .يسمح بترسيخ وبلورة بعض الختيارات المهنية الناتجة عن كم معين من المفاهيم والتصورات المهنية
 وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية فيما يخص تأثير متغيــر المســتوى الدراســي فــي التصــورات المهنيــة

، الــتي هــدفت إلــى التعــرف علــى2006لدى مفــردات العينــة، مــع نتــائج دراســة"خــروف حيــاة" ســنة   
 تصورات العمل لدى فئتين من العمال في القطاع الخدمي والنتاجي، كما هدفت إلى التعرف على مدى
 تأثر تصوراتهم  ببعض المتغيرات الشخصية منها المستوى التعليمــي حيــث توصــلت إلــى عــدم وجــود
 .اختلف دال إحصائيا في تصورات العمل لدى أفراد العينة حسب مستواهم الدراسي
  ومن خلل ما سبق ذكره والنتائج المتوصل إليها، نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل ومنــه

 نستنتج أنه توجد اختلفات ذات دللـة إحصـائية بيـن اسـتجابات أفـراد العينـة مـن المتربصـين بمراكـز

التكوين المهني في تصوراتهم المهنية حسب مستوياتهم الدراسية.

  :  الفرضية الصفرية الرابعة   -7

 ل توجد اختلفات ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية لدى المتربصين بمراكز "
"التكوين المهني حسب متغير المدة المنقضية من التكوين

   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"مساهمة التصورات  154  جدول رقم(   *
  .  المنقضية من التكوين     لمدة  ا  والنتظارات المهنية في اختيار التخصص الدراسي المهني"حسب متغير 

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 04 9,49 185.43

 حسب الجدول المبين أعله والذي يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على المحور الول 
185.43 وجــدنا قيمتــه تســاوي2المنقضية من التكوين ، حيث بعد تطبيق اختبار كا لمدةاحسب متغير   
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2 وجــدنا قيمـة كــا04 ودرجـة الحريــة 0.05وبمقارنتها في الجداول الحصــائية عنــد مســتوى الدللــة   
  أي أن القيمة المحسـوبة أكـبر مـن القيمـة المجدولـة ، ومنـه نسـتنتج أنـه  توجـد9,49المجدولة تساوي 

المنقضية مــن التكــوين، حيــث لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا المحور حسب متغير   
شهرا- أكبر مــن دللــة18و13دللة الفروق في استجابات المدة المنقضية من التكوين المحصورة بين-  

)، ثم يليها المدة المحصــورة بيــن –شــهر و165.17=2فروق باقي الفترات التكوينية حيث قدرت بـ(كا
شهراـحيث12ِو7) بعدها المدة المحصورة بين-11.67=2 أشهر- حيث بلغت دللة الفروق فيهابـ(كا6  

8.59=2قدرت دللة الفروق فيها بـ(كا ).                                                                      
   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محور"بعض العوامل  155  جدول رقم(   * 

  .  المنقضية من التكوين     لمدة   ا  المساهمة في بناء التصورات المهنية"حسب متغير
مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا

0.05 04 9,49 95.70

 حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح دللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على المحور الثاني 

   و95.70 وجدنا قيمته تســاوي2المنقضية من التكوين ، حيث بعد تطبيق اختبار كا لمدةاحسب متغير 

2 وجـدنا قيمـة كـا04 و درجـة الحريـة 0.05بمقارنتها في الجـداول الحصـائية عنـد مسـتوى الدللـة   

  أي أن القيمة المحسـوبة أكـبر مـن القيمـة المجدولـة ، ومنـه نسـتنتج أنـه  توجـد9,49المجدولة تساوي 

المنقضية مــن التكــوين، حيــث لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا المحور حسب متغير   

شهرا- أكبر مــن دللــة18و13دللة الفروق في استجابات المدة المنقضية من التكوين المحصورة بين-  

6)، ثم تليها المدة المحصورة بيــن –شــهر و67.21=2فروق باقي الفترات التكوينية حيث قدرت بـ(كا  

شهراـــ حيـث12ِو7) بعدها المدة المحصورة بين  18.30=2أشهر- حيث بلغت دللة الفروق فيهابـ(كا  

ــ(كــا ــا بـ ــروق فيه ــة الف ــدرت دلل .10.19=2ق                               .(  

   ): يوضح دللة الفروق بين استجابات أفــراد العينــة علــى محــور"مــدى الرضــا عــن  156  * جدول رقم(

   .  المنقضية من التكوين     لمدة   ا  المهنة المستقبلية"حسب متغير:

مستوى الدللة درجة الحرية  المحسوبة2قيمة كا الجدولية2قيمة كا
0.05 04 9,49 10.37

 حسب الجدول المبين أعله و الذي يوضح دللــة الفــروق بيــن اســتجابات أفــراد العينــة علــى المحــور 
 وجــدنا قيمتــه تســاوي2المنقضية من التكوين ، حيث بعــد تطــبيق اختبــار كــا لمدةاالثالث حسب متغير 

  وجــدنا قيمــة04 و درجة الحرية0.05 و بمقارنتها في الجداول الحصائية عند مستوى الدللة 10.37
  أي أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ، ومنه نستنتج أنه  توجــد9,49 المجدولة تساوي 2كا

المنقضية مــن التكــوين، حيــث لمدةااختلفات في استجابات أفراد العينة حول هذا المحور حسب متغير   
شهرا- أكبر مــن دللــة18و13دللة الفروق في استجابات المدة المنقضية من التكوين المحصورة بين-  

شهرا12ِو7)، ثم تليها المدة المحصورة بين–8.15=2فروق باقي الفترات التكوينية حيث قدرت بـ (كا  
  أشـهر- حيـث6) بعـدها المـدة المحصـورة بيـن-شـهر و1.59=2- حيث بلغت دللة الفروق فيهابـ(كـا

0.63=2قدرت دللة الفروق فيها بـ(كا ). 
*التفسير:
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ــة حســب ــة المختلف ــترات التكويني ــى الف ــة راجــع إل ــردات العين ــن مف ــي الســتجابات بي ــرق ف ــذا الف  وه

  شهرا، فهناك تخصصات تســتلزم24 أشهر إلى 4التخصصات الموجودة، فهذه الفترات تتراوح ما بين 

  أشهر فقط كتخصص مبادئ أولية في العلم اللي وتتوج بشهادة تأهيل مهني، في حيــن4تكوينا لمدة 

  شــهرا ويتــوج فيهمــا المــتربص24نجد مثل تخصصي مستغل المعلوماتية وسكرتارية مكتبية يتطلبان 

  شــهرا كتخصصــي المرطبــات وطبــخ الجماعــات ويتــوج12بشهادة تقني، وتخصصات أخرى تتطلب 

 المتربص فيهما بشهادة كفاءة مهنية وغيرها من فترات التكوين المحددة والمدروسة حسب مـا يســتلزمه

 كل تخصص من مادة علمية وتربصات ميدانية، وعليه نجد التراوح في الفترات المنقضية من التكــوين

 24 أو12 أشــهر وآخــر6بين مفردات العينة، فهناك من لديه شهرا انقضــى منــذ بدايــة تكــوينه، وآخــر 

 شــهرا وهكــذا، إن هــذه الفــترات المنقضــية مــن التكــوين المرتبطــة بتاريــخ بدايــة مزاولــة التعليــم فــي

 التخصص المهني المختار، تكتسي الهميــة البالغــة فــي تحديــد التصــورات والنتظــارات المهنيــة لــدى

  يوما انقضت منذ بداية مزاولته التكوين في تخصصه المهني،15مفردات العينة، فالمتربص الذي لديه 

  شــهرا وهــو يــزاول التكــوين23يختلف تصوره عن مهنته المستقبلية وما ينتظره منها عــن الــذي لــديه 

ــا  ضمن تخصصه المهني، فيمكن أن يكون للمتربص في بداية فترة تكوينه تصورات وانتظارات يحمله

 سالفا أي قبل البدء في التكوين ضمن التخصص الذي يســمح لــه بممارســة المهنــة المقصــودة مــن وراء

 الختيار، فيكون هنا التصور والنتظار مازال لم يتوضــح لــديه بعــد أو مــازال مبهمــا وغامضــا وغيــر

 ناضج بشكل موثوق، فيما يختلف المــر بالنســبة للــذي هــو فــي نصــف فــترة التكــوين المطلوبــة أو فــي

 آخرها، لنه كلما مرت فترات زمنية معينــة فــي التكــوين بالتخصــص المهنــي المختــار كلمــا توضــحت

 الرؤية أكثر بالنسبة للمتربص، وتوصل إلى أجوبة عن أسئلة كان يطرحها سابقا، ووصل إلــى مســتوى

 معين من الوعي والدراك بحقيقة اختياره المهني، وما إذا كان يتوافق مــع تصــوراته وانتظــاراته تجــاه

 المهنة التي يطمـح إليهـا مسـتقبل أم ل؟، هـذا لنـه يمكـن للتصـورات والنتظـارات المهنيـة أن تتضــح

 وتتشكل من خلل المقررات التكوينية المزاولــة خلل هــذه الفــترة، وكــذلك الحتكــاك بأســاتذة التكــوين

 المهني ومستشاري التوجيه المهنــي، دون أن ننســى مــدى التعامــل مــع اللت والجهــزة والمــواد ذات

 الصلة بممارسة مهام ونشاطات المهنــة المســتقبلية، وهــذا خلل فــترتي التكــوين النظــري والتربصــات

 الميدانية ،هذه كلها عوامل قد تؤدي إلــى بنــاء أو تعزيــز تصــوراته وانتظــاراته المهنيــة ، وبالمقابــل قــد

 يكون العكس بتعديلها وإنضاجها أكثر أو تغييرها، وبهذا يمكن أن يجعلها تساهم في ارتفاع نسبة رضــاه

 عن المهنة التي سيعمل به لحقا والمختارة ضمن تخصصه الدراسي المهني الحالي، لهذا قد تلعب المدة

ــة وانتظــاراتهم حــول ــي اختلف تصــورات المتربصــين المهني ــا ف ــوين دورا مهم  المنقضــية مــن التك

مايتوقعون اشباعه من خلل ممارسة مهنتهم المستقبلية.
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    و من خلل ما سبق ذكره و النتائج المتوصل إليها، نرفض الفرض الصــفري ونقبــل الفــرض البــديل

 ومنه نستنتج أنه توجد اختلفات ذات دللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المتربصين بمراكز

التكوين المهني في تصوراتهم وانتظاراتهم المهنية حسب متغير المدة المنقضية من التكوين.

  :  نتائج البحث   *

:توصل البحث إلى النتائج التالية
  التصورات والنتظارات المهنية للمتربصين بمراكز التكوين المهني في اختيارهمتساهم -

.لتخصصهم الدراسي المهني
 توجد هناك بعض العوامل ساهمت في بناء تصورات المتربصين بمراكز التكوين المهني حول -

.المهنة المستقبلية
 المتربصون بمراكز التكوين المهني راضون عن مهنتهم المستقبلية في ضوء تخصصهم الدراسي -

.المهني الحالي
المتربصين بمراكزلدى توجد فروق ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية  -  

.التكوين المهني حسب متغير الجنس
المتربصين بمراكزلدى توجد فروق ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية  -  

.التكوين المهني حسب متغير التخصص المهني
المتربصين بمراكزلدى توجد فروق ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية  -  

.التكوين المهني حسب متغير المستوى الدراسي
 توجد فروق ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية لدى المتربصين -

.بمراكز التكوين المهني حسب متغير المدة المنقضية من التكوين
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                                                                                         :الخاتمة
 يشكل الشباب نسبة مرتفعة من إجمالي البنية الديمغرافية في وطننا العربي، وفي الجسسزائر بصسسفة
 خاصة، لهذا    وجب التعرف على هذه الشريحة المهمة من المجتمسسع، والطلع علسسى مختلسسف
 اهتماماتها وتوجهاتها وتطلعاتها، وذلك للوقوف على أهم المواطن التي يمكنهسسا أن تشسسكل نقطسسة
 ارتكاز في جعل الفرد ينمو ويتطور بطريقة سليمة، تساعده على بناء اختيار مهني سليم يضمن لسسه
 .تحقيق التوافق النفسي المهني، مما ينعكس إيجابا فيما بعد على مجالت حياته الخرى
 فالفرد المقدم على الختيار مدعو لن يكون داركا لقسسدراته وميسسولته، وواعيسسا بحقيقسسة واقعسسه
 والتغيرات البيئية المحتملة التي بإمكانها أن تؤثر في طبيعة اختياراته، لن هذه التغيسسرات البيئيسسة

  تجاه مهنته المستقبلية، وتشكيل مفاهيم وانتظاراتهيمكنها أن تشكل معلما بارزا في تكوين تصوراته
 ومعاني ومعلومات محددة حول واقع المهنة وشروطها وخصائصها، لهذا وجب تمكين الفسسرد مسسن
 بناء تصور سليم وإيجابي عن المهنة التي يرغب فيها، واختيار أنسب وأصلح التخصصات من بين
 البدائل المتاحة أمامه، والتي تتكامل مع طبيعة تلك المهنة لتحقيق نجاحه المقترن بسسذلك التصسسور
 وكذلك بالنتظار الذي توقع تحقيقه من خللها، وتعزيز دافعيته ليكون فعال ومبدعا في التخصسسص
 الذي اختاره، ومن ثمة في المهنة التي تصورها لنفسه في ضوء ذلك التخصص، لهذا حاولت هسسذه
 الدراسة تسليط الضوء على واقع التصورات والنتظارات المهنية وما يمكنها أن تساهمه في تحديد

  فئة المتربصين بمراكسسز التكسسوين المهنسسي، ذلسسك أنىاختيار التخصصات الدراسية المهنية، لد
 التصورات والنتظارات المهنية تعد من أهم محددات وموجهات سلوك الفرد تجاه اختيسسار مهنتسسه
 المستقبلية، وبالتالي مدى رضاه عنها مستقبل، ومدى تأثيرها على مستوى دافعيته في العمسسل بهسسا
                                               .لحقا

 وقد تبين من خلل البحث تأثر التصورات المهنية لدى أفراد العينة بمتغيرات شخصية هامة هسسي:
 الجنس، التخصص المهني،المستوى الدراسي، المدة المنقضية من التكوين، وهو ما يؤكسسد أهميسسة
 التصورات في مجال المهن، وواقع الختيارات لدى المتربصين، وهذا يمكن مسسن أخسسذها بعيسسن
 العتبار في عمليات الرشاد النفسي والتوجيه التربوي المهني، من خلل معرفة أسسسباب تفضسسيل
 المتربص بمراكز التكوين المهني لتخصص دون آخر، ومدى مساهمة تصوراته المهنية في انتهاجه
 هذا التفضيل، والتعرف على أهم العوامل المساهمة في بناء تصوراته تجسساه المهنسسة المسسستقبلية،
 ليستطيع الموجه والمرشد التربوي المهني فيما بعد التدخل على مستوى التصسسورات لتعسسديلها أو
 تغييرها فيما لو كانت خاطئة أو سلبية، بحسب ما يتناسب مع الواقع المهني من معلومات دقيقة، وما
 يتوافر من عروض في سوق العمل، مع تعزيز تصوراته اليجابية بتوجيهه إلى التخصص المهنسسي
 الذي يتناسب مع قدراته، إمكانياته ورغباته، ويتوافق مع تصوراته وانتظاراته وذلسسك مسسن أجسسل
 مساعدته على تحقيق التطابق والمواءمة بين ما يحمله من تصورات تجاه مهنته المستقبلية المرغوبة
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 وما ينتظر تحقيقه من خلل ممارستها، واختياره للتخصص الدراسي المهني الذي يقود إليها، وفسسي
 :هذا المقام، وبعد النشاط البحثي المتواضع نوصي بضرورة

 .إجراء برامج إرشادية تتكفل بتعديل التصورات السلبية للشباب تجاه بعض المهن *
 إجراء دراسات تتبعية عن التصورات والنتظارات المهنية قبل ممارسة المهنة وعند اللتحاق *

 بها، ومدى حدوث تطابق أو تقارب أو تعارض بين التصورات والنتظارات القبلية والبعدية للمهنة.
 * إجراء دراسات عن التصورات والنتظارات المهنية لدى عينات أخرى كفئتي التعليم الثانوي

 .والجامعي، وفئة العمال

 دراسة متغيرات شخصية أخرى في مجال التصورات والنتظارات المهنية كالسن، النمط *
 التكويني، المنطقة الجغرافية، المستوى الثقافي والمادي للسرة، القدمية في العمل بالمهنة.

 * دراسة عوامل أخرى يمكنها أن تساهم في بناء التصورات والنتظارات المهنية كالمؤسسات
 التعليمية والتكوينية، المؤسسات الدينية والجتماعية كالمساجد والجمعيات ودور الشباب، وسائل

 العلم بمختلف أنواعها، المعارض المهنية، الملتقيات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات المهنية.
   .الميول المهنية، الستعدادات...الخ

 إجراء دراسات أخرى عن التصورات والنتظارات المهنية ومدى مساهمتها في متغيرات أخرى *
                      .كالتحصيل الدراسي، الدافعية للنجاز، الرضا عن العمل،الداء الوظيفي...الخ

                    

 
   

:ملخص الدراسة

  المهنية عامل بارزا في تحديد اختيار التخصص الدراسي والنتظاراتتعتبر التصورات

 المهني لدى فئة المتربصين بمراكز التكوين المهني، كونها مجموعة من المعارف التي

 تتكون من خلل احتكاكهم بالعالم الخارجي، بحيث تمثل تلك المعارف والفكار التي

 يكتسبونها  عنصرا أساسيا في تشكيل تصوراتهم انتظاراتهم لمختلف المواضيع التي

 يتعرضون لها في حياتهم اليومية، وهذا ما يجعلها بمثابة موجه أو دليل لسلوكاتهم

 وممارساتهم، خاصة إذا تعلق المر باختياراتهم لمهنتهم المستقبلية، وعليه فإن

 للتصورات والنتظارات مكانة مهمة في صياغة سلوكاتنا اليومية لن هذه الخيرة ل

 تكون نتيجة لقدراتنا وظروفنا فقط لكن بصفة أكثر تكون نتيجة لتصوراتنا وانظاراتنا.
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 وعليه هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى مساهمة التصورات والنتظارات

 المهنية لدى المتربصين بمراكز التكوين المهني في اختيارهم لتخصصهم الدراسي

 المهني، والتعرف على مدى تدخل بعض العوامل في تكوين تصوراتهم حول المهنة

 التي يرغبون في ممارستها مستقبل، ثم الطلع على مدى رضاهم عن مهنتهم

 المستقبلية في ضوء تخصصهم المهني الحالي، بالضافة إلى معرفة مدى وجود

 اختلف في التصورات المهنية لدى أفراد العينة حسب بعض المتغيرات الشخصية

 كالجنس، التخصص المهني، المستوى الدراسي، المدة المنقضية من التكوين.

  متربص171ولقد تم العتماد في ذلك على عينة طبقية عشوائية قدر حجمها بـ

 .ومتربصة، موزعين على ثلثة مراكز تكوينية من ولية الطارف

 و قد استخدم في ذلك " المنهج الوصفي" الملئم لطبيعة الدراسة وفروضها، وأعتمد

  عبارة موزعة على30في عملية جمع البيانات على تصميم استمارة بحث مكونة من 

                                         :ثلثة محاور

 مدى مساهمة التصورات والنتظارات المهنية في الختيار. -

 - العوامل المساهمة في بناء التصور.

 - مدى الرضا عن المهنة المستقبلية.

 وقد عولجت البيانات المحصل عليها بالعتماد على النسب المئوية، معامل الرتباط

  لمعرفة دللة الفروق بين المتربصين فيما2"بيرسون" ، بالضافة إلى تطبيق اختبار كا

 يخص المتغيرات المقاسة في الدراسة، وبعد     المعالجة الحصائية تم التوصل إلى

                                                          :النتائج التالية

 تساهم التصورات والنتظارات المهنية للمتربصين بمراكز التكوين المهني في -

.اختيارهم لتخصصهم الدراسي المهني

 توجد هناك بعض العوامل ساهمت في بناء تصورات المتربصين بمراكز التكوين -

.المهني حول المهنة المستقبلية

 المتربصون بمراكز التكوين المهني راضون عن مهنتهم المستقبلية في ضوء -

.تخصصهم الدراسي المهني الحالي

المتربصينلدى توجد فروق ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية  -  

.بمراكز التكوين المهني حسب متغير الجنس
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المتربصينلدى توجد فروق ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية  -  

.بمراكز التكوين المهني حسب متغير التخصص المهني

المتربصينلدى توجد فروق ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية  -  

.بمراكز التكوين المهني حسب متغير المستوى الدراسي

المتربصينلدى توجد فروق ذات دللة إحصائية في التصورات والنتظارات المهنية  -  

.بمراكز التكوين المهني حسب متغير المدة المنقضية من التكوين

المفتاحية  :الكلمات

 التصورات والنتظارات المهنية، اختيار التخصص الدراسي المهني، المتربصين بمراكز

.التكوين المهني

Résumé de l'étude  :  
Les représentations  et  les  attentes  professionnelles  sont  un  facteur  important   dans  la 
détermination  du  choix  de  la  spécialité  scolaire  et   professionnelle des  stagiaires  des 
centres  de  formations professionnelles,  étant  donne  que  ces  connaissances  sont  liées 
directement a notre vie quotidienne car elles sont le résultat  des confrontations avec le 
monde extérieur, c’est pour ca que les  représentations  et les attentes influent étroitement 
sur nos caractères.   
 cette  étude  avait  pour  objet  la  participation  les  représentations  et  Les  attentes 
professionnels dans choix de spécialité scolaire et professionnelle des stagiaires du centres 
de formations professionnelles,  Ainsi  de révéler  les facteurs  qui peuvent  contribuer  au 
choix de leur profession future et  leur satisfaction de cette dernière,  en outre connaitre 
l’existence des différences et divergence des représentations et les attentes  professionnels 
chez   l'échantillon  selon certaines  variables  personnels telle  que :  le  sexe,  la  spécialité 
professionnelle, niveau scolaire, la durée écoulé de la formation.
Cette étude a été relaissée pendant l’année universitaire 2011/2012 dans des centres  de 
formations professionnelles de la wilaya de Taraf , et a recouvert un échantillon constitue 
des  stagiaires  des  centres  de  formations professionnelles  avec  un  nombre  total  171 
stagiaires :filles et garçons .
Nous avons utilisée la méthode descriptive pour la réalisation de cette étude, nous avons 
alors dresse a cet effet un questionnaire de recherche se compose de 30 questions réparties 
en trois domaines: 
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- La participation des  représentations  et Les attentes professionnelles au  chois scolaires-
professionnelles.
- Facteurs participants à la structuration des  représentations professionnelles. 
- Etre satisfait de la  future profession. 
Les  données  obtenues  ont  été  traitées  sur  la  base  de  pourcentages,  le  coefficient  de 
corrélation  "Pearson",  le  teste  d'application  k2  pour  connaître  la  signification  des 
différences  entre  les  stagiaires,  nous  avons  eu  au  traitement  statistique  les  résultats 
suivants:
- Les représentations et Les attentes  professionnelles participent aux choix de la spécialité 
scolaires-professionnelles des stagiaires  des  centres de formations professionnelles.
-  Il  existe  certains  facteurs  qui  participent  a  la construction  des  représentations 
professionnelles des  les stagiaires des centres de formations professionnelles.
-  Il  existe  une satisfaction  de professions de venir  chez  les stagiaires  des centres  de 
formations professionnelles.
- Il existe des différences dans  Les représentations  et Les attentes   professionnelles chez 
les stagiaires des centres de formations professionnelles selon le sexe.
- Il existe des différences dans  Les représentations  et Les attentes   professionnelles chez 
les  stagiaires  des  centres  de  formations professionnelles selon  La  spécialisation 
professionnelle.
- Il existe des différences dans  Les représentations  et Les attentes   professionnelles chez 
les stagiaires des centres de formations professionnelles selon  le niveau de scolaire.
- Il existe des différences dans Les représentations  et Les attentes   professionnelles chez 
les stagiaires des centres de formations professionnelles selon le temps écoulé de formation 
.
 Mots-clés:
Les représentations  et  Les attentes   professionnelles  ,  le choix de spécialité  scolaire  et 
professionnelle, les stagiaires du centres de formation professionnelle.
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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 -جامعة باجي مختار –عنابة

كلية الداب و العلوم النسانية والجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية و الرطوفونيا

تخصص: الرشاد النفسي و التوجيه التربوي المهني
دليل المقابلة

 : (أخي المتربص (ة 
 في إطار دراسة استطلعية نقوم بها للكشف عن مدى مساهمة التصورات والنتظارات          

 المهنية للمتربصين بمراكز التكوين المهني في اختيارهم لتخصصهم الدراسي المهني، ندعوك
:للجابة بصدق عن جملة السئلة التالية، علما وأنها لن تستخدم إل في الطار العلمي

-نشكرك مسبقا على تعاونك -
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 البيانات الشخصية:                                *
- المركز التكويني1 : ....................... 

   :الجنس:        ذكر:             أنثى -2 
  ...............التخصص المهني -3 

   :المستوى الدراسي:    ابتدائي:          متوسط:      ثانوي:       جامعي -4 
..................المدة المنقضية من التكوين -5 

 ما هو تصوراتك وانتظاراتك للمهنة المستقبلية التي سيقودك إليها تخصصك الدراسي المهني -1
 الحالي ؟

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
................................................................................... 

 حسب رأيك ما هي العوامل التي ساهمت في تكوين تصوراتك حول المهنة المستقبلية ؟ -2
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

................................................................................... 

 هل تظن بأن التصورات والنتظارات التي تحملها عن المهنة المستقبلية هي التي جعلتك تختار -3
 هذا التخصص المهني ؟

  :نعم:               ل          
 هل ستكون راضيا عن المهنة التي ستمارسها مستقبل ضمن تخصصك الدراسي المهني -4

 الحالي ؟
 :نعم:                ل        

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -جامعة باجي مختار –عنابة

كلية الداب و العلوم النسانية والجتماعية

قسم علم النفس وعلوم التربية و الرطوفونيا

تخصص: الرشاد النفسي و التوجيه التربوي المهني

استمارة بحث بعنوان
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 مدى مساهمة التصورات والنتظارات المهنية في اختيار التخصص الدراسي
المهني

 :(أخي المتربص (ة 
 في إطار دراسة علمية حول مدى مساهمة التصورات والنتظارات المهنية في اختيار           

 التخصص الدراسي المهني، نرجو منك التعاون معنا من خلل التعبير عن رأيك، و الجابة بكل
 صدق و موضوعية عن جملة العبارات التي تتضمنها هذه الستمارة، وذلك بوضع علمة ( × )

.في الخانة المعبرة أكثر عن رأيك الخاص
.ونحيطك علما بأن إجاباتك لن تستخدم إل لغراض علمية  

-ونشكرك مسبقا على تعاونك -                                               

 

 :البيانات الشخصية  
 ....................... :المركز التكويني -1 
   :الجنس:        ذكر:             أنثى -2 

   التخصص المهني:   طبخ الجماعات               مستغل المعلوماتية -3 
  المرطبات                    سكرتارية مكتبية                           

مبادئ أولية في العلم اللي                           
 :المستوى الدراسي:   ابتدائي:          متوسط:      ثانوي:       جامعي -4  

...............المدة المنقضية من التكوين -5  

ل أدري ل نعم الــعــبــارات الرقم

 تسمح لي المهنة المستقبلية المساهمة في اختياري لهذا التخصص المهني
.باستغلل وتنمية قدراتي

1

 أتصور أن المهنة المستقبلية التي أنتظرها والمؤدية إلى اختياري لهذا
.التخصص  المهني ستمنحني قدرا من الحرية والستقللية

2

 أعتبر أن متطلبات المهنة التي أنتظر العمل بها مستقبل جعلتني أختار
.تخصصي المهني الحالي

3
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 إن المعاني التي ترسخت لدي حول المهنة التي سأمارسها مستقبل راجعة إلى
.الشخاص الذين رأيتهم ناجحين فيها

4

 أتصور أن تتيح لي المهنة المستقبلية التي أنتظرها إمكانية التجديد والبداع
. أثناء ممارستها لهذا اخترت تخصصا مهنيا مفضيا إليها

5

 كونت مفاهيمي حول المهنة المستقبلية انطلقا من معلومات تحصلت عليها
.من إعلنات الوظائف الشاغرة في الجرائد

6

 المهنة التي أنتظر العمل بها مستقبل ستحقق لي اكتفاء ماليا وهو ما أدى إلى
.اختياري تخصص مهني يقود إليها

7

 أنا راض جدا عن مهنتي المستقبلية التي سأمارسها ضمن هذا التخصص و
 .سأكون ناجحا فيها

8

 ما جعلني أحمل هذه التصورات عن المهنة التي سأمارسها مستقبل هو عملي
.الِمؤقت بها كمساعد في أوقات الفراغ والعطل

9

 إثبات وجودي تحققه ممارسة المهنة التي أنتظرها مستقبل لهذا اخترت
.التكوين في التخصص المهني الذي يقود إليها

10

.تنتابني مشاعر ايجابية عندما أتخيل نفسي أعمل في المهنة المستقبلية 11

 أتصور أن المهنة المستقبلية التي أدت إلى اختياري لهذا التخصص المهني
.ستسمح لي بالتصال والتفاعل مع الخرين

12

.التصور الذي أحمله عن المهنة المستقبلية نابع من نظرة المجتمع إليها 13

 سأحقق ذاتي بممارسة المهنة المستقبلية التي ساهمت في اختياري لتخصصي
 .الدراسي المهني الحالي

14

 احتكاكي ببعض الصدقاء والرفاق ساهم في تكوين أفكاري التي أحملها عن
.المهنة المستقبلية

15

 أنتظر بشغف متى أكمل التكوين في هذا التخصص حتى أمارس المهنة التي
.أرغب فيها مستقبل

16

 نشاطات العلم والتوجيه المهني أدت إل تشكيل تصوراتي تجاه المهنة
.المستقبلية التي يتيحها هذا التخصص

17

 أتصور أن العمل بالمهنة المستقبلية سيشعرني بأهميتي وقيمتي وسط الخرين
.لهذا اخترت التخصص الدراسي المهني الذي يقود إليها

18

 سأغير مساري التكويني في أول فرصة تتاح لي لنني ل أريد ممارسة المهنة
.التي يتيحها هذا التخصص

19
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