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Abstract: 
The present study aimed to explore the impact of a proposed vocational guidance program on the vocational 

maturity and interest levels of tenth grade students in Jordan. The sample study consists of 45 students. The 

students were divided into two groups. The first group is the experimental group which consists of 23 students. The 

second group is the control group which consists of 22 students.  The experimental group members were enrolled 

in the proposed vocational guidance program. However, the control group members were not enrolled in the latter 

program nor in any other training program.  The results show that there are statistically significant differences 

between the control and experimental groups in terms of the vocational maturity and interest levels. The latter 

differences are for the favor of the experimental group. 

Keywords: Vocational Guidance, vocational maturity, vocational interest, Jordan. 

12

https://doi.org/10.12816/0054783



 9102,  االولالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

أثر برنامج اإلرشاد المهني في تحسين مستوى النضج المهني والميول المهنية 
 لدى طالب الصف العاشر في األردن

 سمير شديفات
 قسم التربية المهنية
 األردن -كلية الحصن الجامعية 

dr.sameer_shdaifat@yahoo.com 

 01/12/9102البحث قبول       09/09/9102البحث  استالم

 :الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج اإلرشاد المهني في تحسين مستوى النضج المهني والميول المهنية لدى طالب الصف العاشر في 

( طالًبا, ومجموعة مضبوطة تكونت من 92؛ مجموعة تجريبية تكونت من )( طالًبا, ُوزِّعوا في مجموعتين51األردن. وقد تكونت عينة الدراسة من )
امج تدريبي ( طالًبا. وُأخِضعت المجموعة التجريبية لبرنامج تدريبي في اإلرشاد المهني, ولم ُتْخَضع المجموعة المضبوطة لهذا البرنامج أو أي برن99)

بين المجموعتين التجريبية والمضبوطة, في كلٍّ من النضج المهني, والميول المهنية  آخر. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
 لصالح المجموعة التجريبية.

 االرشاد المهني, النضج المهني, الميول المهنية, االردن. الكلمات الدالة:

 : المقدمة
يعّد قرار الفرد بخصوص مهنة المستقبل, حصيلة التفاعل بين الخبرات 

, والبيئة األسرية, والمجتمع, ومؤسسات العمل؛ فمنذ مرحلة التربوية
الطفولة المبكرة, ومروًرا بسنوات الدراسة في المدرسة, ُيفتَرض في 
الطالب أن يكونوا على دراية بمعظم أنواع المهن المتاحة في 
مجتمعاتهم ومستوياتها المختلفة, وتقع المسؤولية الكبرى في إتاحة 

في المرحلتين األساسية والثانوية على النظام  الفرص الكافية للطالب
التربوي, واإلرشاد النفسي؛ الستكشاف عالم المهن من حولهم, بحيث 
تكون هذه الخبرات االستكشافية متسقة ومتوافقة مع الفرص المهنية 
المتاحة في المجتمع, لكي يحدث التوافق بن الفرد وبيئته. وباكتشاف 

يم الشخصية التي يمتلكونها, يصبحون الطالب لميولهم المهنية والق
قادرين على وضع أهداف أكثر واقعية, وعلى أن يعملوا على تحقيقها 

 في مراحل الحقة.
قد يختار كثير من الناس مهنهم نتيجة لرغبات طارئة, أو 
نصائح أحد األقارب واألصدقاء, أو االتصال بشخصية بارزة في مهنة 

األسرة, أو ألن المهنة تتوافق مع ما, أو تحت ضغط الوالدين وتقاليد 
مستوى الطموح الذي رسمه الفرد لنفسه في الحياة, دون أن ينظر الفرد 
إلى ما يحتاج من قدرات, واستعدادات, وصفات مختلفة, ال بّد منها 
لنجاحه في مهنته المستقبلية. كما أن اإلنسان ال يختار مهنته نتيجة 

تفاعل عوامل ودوافع كثيرة تؤثر لعامل واحد, أو دافع واحد, بل نتيجة 
 .(0)في هذا االختيار وتتحكم فيه

باألسباب التي تجعل الطلبة يميلون  كثيرة دراسات وقد اعتنت 
أو مسارات تربوية محددة دون غيرها من  ,إلى اختيار مهن معينة

الدراسات أنه حتى تقدم خدمات  ووجدت هذهالمهن والمسارات, 
 ,يساعد الطلبة على النضج المهني مالئم بنحو  التوجيه المهني 
لهما  , اللتينبد من مراعاة مجموعتين من العوامل ال ,واالختيار السليم

 وهما: ,رشاد المهني للطالبفي اإل فاعل تأثير
 وقدراته ,ميول الطالب, وتشمل العوامل الداخلية, 

 وسماته الشخصية. ,واستعداداته
 كدور  :سرية واالجتماعيةاأل, ومنها البيئة العوامل الخارجية

 .(21)واألقارب ,نيوالمرشد ,نيوالمعلم واألصدقاء, ,الوالدين
رشاد المهني للمرة األولى في كتابات وظهر مصطلح اإل

حدد منذ ذلك الوقت ثالثة متغيرات الذي  ,(Parsons)بارسونز 
والمطابقة  ,والمهنة ,الفردهي:  ,رئيسة في عملية اتخاذ القرار المهني

الفهم للتحقق من أكد بارسونز على ضرورة تحليل الفرد و ما, بينه
وسماته الشخصية  ,وطموحه ,وميوله ,واستعداداته ,الواضح لقدراته

وظروفه البيئية, كما أكد على  ,صحته النفسيةو اإليجابية والسلبية, 
التعرف إلى المهن المطلوبة والمتوفرة في سوق  :أي ,تحليل المهنة

 ,ومزاياها ,ذه المهن, وشروط االلتحاق بهاومتطلبات ه ,العمل
والتغيرات المستقبلية المرتقبة فيها,  ,ومستقبلها من حيث إمكانية الترقية

 .(91)والسلبيات التي تتضمنها
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 اإلرشاد المهني في تحسين مستوى النضج المهني والميول المهنية لدى طالب الصف العاشر في األردنأثر برنامج 

ا من الطالب ا كبيرً عددً إلى أن ( 9112المصري )وأشار 
اختيار التخصص الدراسي والمهني, مما يؤكد ضرورة توفير  يسيئون

فيما  ةرشاد والتوجيه المهني, وتوضيح الرؤيخدمات اإل المزيد من
أن  , من(2)(9111) يخص القرار المهني, ويتفق هذا مع ما ذكره نزال

الكثير من الطلبة يجهدون أنفسهم في محاولة تعديل نوع التعليم الذي 
تم إلحاقهم به بعد انتهاء مرحلة الصف العاشر, وينعكس ذلك في 

االلتحاق بنوع التعليم الذي وزع فيه, ووجود امتناع البعض منهم عن 
ن لم ينجحوا في ممّ  ,الكثير من السلوكات الالتكيفية لدى اآلخرين

 تغيير التخصص الدراسي.
إن مهمة المدرسة لم تعد تقتصر على تزويد الطلبة 

نما  تهيئة المناخ التربوي المناسب لتنمية  تتعداها إلىبالمعلومات, وا 
رشاد التي يقدمها إلوامن خالل برامج التوجيه  ,الفرد تنمية شاملة

فدور المرشد ليس مجرد مساعدة الطلبة في ؛ المرشد في المدرسة
قدراتهم ومستوى إلى بل مساعدتهم في التعرف  ,االختيار المهني

المؤشر  تعدّ التي -النضج المهني لديهم, واستعداداتهم وميولهم 
براز م -الصحيح لالختيار المهني السليم هم. إن واكتشاف قدرات هميولوا 

حتى نتفادى  ,هذه التنمية للطلبة ضرورة قبل اتخاذ قرار اختيار المهنة
 .(2)اآلثار الضارة المترتبة على سوء االختيار المهني

مرحلة التعليم في الحلقة األخيرة يشكل الصف العاشر وبما أن 
نقطة  فإنه ُيعدّ  ,وحلقة الوصل مع مرحلة التعليم الثانوي ,األساسي

التي يتعين على  المهنية وغير المهنية,االنطالق نحو التخصصات 
 .(5)الطالب اختيارها مع نهاية هذه المرحلة

 :مشكلة الدراسة
 هتوجيال إلىحاجة الطلبة  ,دانيةيالحظ الباحث خالل زياراته الم

كيفية اختيار مهنة المستقبل, ولمس أن درجة ميلهم نحو  واإلرشاد في
مهنية منخفضة, وتعرف إلى التخصصات المهنية التخصصات ال

المرغوب االلتحاق بها, وقد استدلَّ الباحث من انخفاض درجة ميل 
نقص الخدمات الطالب إلى االلتحاق ببرامج التعليم المهني, على 

شاملة, تكون , والتي يفترض أن هؤالء الطلبة إلىاإلرشادية التي تقدم 
 ,حاجات الطلبةباتجاه تلبية ة فاعلة موجهتوجيه مزودة بأساليب و 

فعلى الرغم من جهود المرشدين المتجهة نحو  ؛ومعالجة مشكالتهم
 إلى تهدفإرشادية ا يزال يستدعي تطوير برامج مإال أن األمر  ,ذلك
 ,مساعدة الطلبة في عملية اتخاذ القرارو  ,رشاد المهنين واقع اإليتحس

 .وحل المشكالت
ا من التحديات األساسية التي دً ويعد االختيار المهني واحهذا 

اآلباء واألبناء والكثير من ينبغي على طالب الصف العاشر مواجهتها, 
كما  اآلباء , ويعانيعدم التبصر في اختيار المهنةيعانون نتيجة 

األبناء عند تعيينهم في وظائف ال تمت بصلة الهتماماتهم, يعاني 
األمر الذي يؤدي إلى  ,ا ال تمت بصلة الختصاصاتهم الدراسيةوأحيانً 

إن لذلك ف .(1)وعدم الرضا عن الذات ,التكيف بعدمشعور األبناء 
أحد المتطلبات األساسية  السليم لتخصص المستقبل ومهنته, االختيار

للمرحلة النمائية التي يمر بها طلبة الصف العاشر, وهو أول مهمة 
االختيار لية تخلو عمالطلبة لدخول عالم الراشدين, وال مصيرية يؤديها 

واقع ما بواسطتها في حقيقة األمر من محكات يختبر الطالب هذه 
 ,وقيمه ,ومعرفة إمكاناته ,أحرزه من نمو وتقدم في اكتشاف ذاته

ولقد أظهرت مالحظات المرشدين  .Zunker, 2001((92)(وأهدافه 
ا من كثيرً ها من أن التربويين, وشكوى بعض اإلدارات المدرسية وتذمر 

ال تكون اختياراتهم المهنية مبنية على أساس الوعي التام بما  ,الطلبة
مستوى في وهذا يؤثر  ,وحاجات السوق ,وميولهم ,يتناسب مع قدراتهم

الرضا الوظيفي والمهني. لذالك فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن 
 :اآلتيالسؤال الرئيس 

  مهني في تحسين مستوى النضجال اإلرشادأثر برنامج ما 
والميول المهنية لدى طالب الصف العاشر في  ,المهني

 ردن؟األ
 :اآلتيةالفرعية  األسئلة من هذا السؤالويتفرع 
  ما أثر البرنامج التدريبي في اإلرشاد المهني, في تحسين

 الميول المهنية لدى طالب الصف العاشر في األردن؟
  ما أثر البرنامج التدريبي في اإلرشاد المهني, في تحسين

 ستوى النضج المهني لطالب الصف العاشر في األردن؟م

 :أهداف الدراسة
رشاد إلفي اتدريبي البرنامج الالدراسة إلى معرفة أثر هدفت هذه 

والميول المهنية لدى  ,في تحسين مستوى النضج المهني ,المهني
تفصيل هذا الهدف الرئيس ويمكن ن. ردطالب الصف العاشر في األ

 بما يأتي: 
  دور البرنامج التدريبي في اإلرشاد المهني, في الكشف عن

تحسين الميول المهنية لدى طالب الصف العاشر في 
 األردن.

 في تحسين  ,رشاد المهنيتدريبي في اإلالبرنامج الأثر  تحديد
 .ردنفي األ مستوى النضج المهني لطالب الصف العاشر

 :أهمية الدراسة
 اآلتية:أهمية الدراسة في النقاط  تتجّلى

محاوله بناء برنامج نوعي في : للبرنامج المهني أهمية واًل أ
ة, متجدد وشامل, يواكب مستجدات العصر, ويعرض المهن بشمولي

بديال مّما يجعل هذا البرنامج الُمقترح  ؛ربطها بشخصية الفرد مع
 التقليدي.للبرنامج 
مهني سيكون له أثر في  إرشاد   ا: تقدم الدراسة برنامجَ ثانيً 
شأنه أن يساعد المرشد ومن فرد على بلورة توجهه المهني, مساعدة ال
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فيما يتعلق بقراره  ,النفسي في المدرسة على تقديم المساعدة للطالب
 ب.المهني بعد دراسة النتائج وربطها بواقع الطال

من  الدراسيتخاذ القرار الا جذابة البرنامج طرقً يتضمن ا: ثالثً 
 .خالل أنشطة البرنامج

خاصة تنبع من حقيقة أنها أهمية  ه الدراسةهذا وتكتسب هذ
ة في لَ فعَّ مُ  مهنيّ  برامج إرشاد   أي دم وجودتمأل فراغا بّينا ناجًما عن ع

ا البرنامج التدريبي, قد تستفيد من هذاألردن, وبناء على ذلك مدارس 
وزارة التربية والتعليم,  :مثل وهذه الدراسة العديد من المؤسسات

 .النفسي والتربوي رشاداإلمراكز و الجامعات, و 

 :مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية
: مجموعة من المهني رشاداإلالبرنامج التدريبي في 

واإلجراءات المخططة الهادفة إلى مساعدة  ,والنشاطات ,ستراتيجياتاإل
دوره في تلّمس و  ها,الفرد في إنماء صورة متكاملة ومالئمة لذاته وتقبل

إلى حقيقة واقعة بحيث تجلب له السعادة  هاوتحويلعالم العمل, 
 .(95)والمنفعة

: استعداد الفرد للتعامل مع المهمات المهنية النضج المهني
 .(6)النمائية المناسبة لمرحلته العمرية

ا بالدرجة التي يحصل النضج المهني إجرائي  الباحث  عرفويُ 
 عليها المفحوص على مقياس النضج المهني.

نشاط ل أو كره   ر عن حبٍّ مة تعبِّ تعلَّ استجابة مُ : الميول المهنية
أو فكرة, ويمكن االستدالل  ما, أو شخص ُمعيَّن, أو شيءمحّدد, 

األمد  ةكون طويلتللتعديل, وقد  ةقابل يمن خالل المالحظة, وه اعليه
 .(7)الثبات في العقد الثاني من عمر الفرد وتنزع إلى, ةأو قصير 

ا بالدرجة الميول المهنية إجرائي  ث وفي هذه الدراسة يعرف الباح
 التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الميول المهنية.

 :حدود الدراسة ومحدداتها
الصف تحّددت هذه الدراسة بشريا بطالب  الحدود البشرية:

 العاشر من الذكور.
الحكومية  في المدرسة الصفيةُ  الغرفةُ َرَسَمْت  الحدود المكانية:

 .دوَد المكانيَة لهذه الدراسةفي األردنِّ الح
الفصل الثاني من العام بالدراسة تحّدد زمُن هذه : الحدود الزمنية

 (, وهو فترُة تنفيذ الدراسة وجمع بياناتها.9102/9102) الدراسي
االستبانة كأداة جمع قتصارها على ا شملالدراسة فت داتُ حدِّ أما مُ 

, وعلى يول المهنيةومقياس الم ,مقياس النضج المهنيبيانات, وعلى 
عدد من مدارس األردن وليس جميع مدارسه, وبمقتضى ذلك فإن 

للتعميم على مدارس األردن تتوقف على مدى نتائج الدراسة قابلية 
 .همان وثباتعلى صدق المقياسيْ تمثيل عينة الدراسة لمجتمعها, و 

 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :النضج المهني

المدخل األساسي التخاذ القرار المهني, يعد النضج المهني 
قامت نظريات اإلرشاد المهني بتفسير النضج المهني. وفيما  ولذلك
 .الُمفسِّرة للنضج المهني عرض موجز ألهم االتجاهات النظرية يأتي

 االتجاه التطوري: 
القرار المهني عملية  اتخاذ االتجاه التطوري أن عملية يرى

مدى قدرة الفرد على  :النضج المهني هو نمائية, حيث يرى هوالند أن
الصحيحة عن عالم المهن وسوق وحيازته للمعلومات ذاته,  ةمعرف
امتداد لشخصية الفرد إلى عالم يتبعه تطابق الحق  يصفه بأنهو  .العمل

هو  ,محددات االختيار المهنيُمحدِّد من وأهم . مع األنماط المهنية
وهذا بالتالي يقود إلى اتخاذ القرار  مقارنة الذات مع إدراك الفرد للمهنة,

إلى المهن ويؤكد هوالند على أن األشخاص يميلون  .(91)المهني السليم
حد هذه األنماط أساد إذا ولذلك  ,المختلفة حسب أنماط شخصياتهم

عند فرد فإنه يبحث عن البيئة المهنية التي تناسب هذا النمط, وبالتالي 
يقوده  ,ا من أنماط الشخصيةا معينً مطً ا نل تدريجي  يكون الفرد قد شكّ 

دراسية أو  ,أو مهنية ,قرارات تربويةإلى اتخاذ في الوقت المناسب 
 .(8)محددة تناسب نمط شخصيته

في  التطوري من رواد االتجاه (Ginsberg)جبينزبرغ  وُيعد  
دراسي حيث يرى أن اختيار مهنة أو تخصص  تفسير النضج المهني,

باالمتيازات المادية واالقتصادية التي توفرها المهنة د حدَّ ال يُ  ,نمعيَّ 
نما يعتمد على إشباع حاجات نفسية واجتماعية للفرد. وهذا  ,فقط وا 

عندما أكد على أن المهنة ليست مجرد وسيلة  ,يتفق مع ما ذكره هوالند
لها دور اجتماعي يؤديه الفرد, وهي هي وظيفة بل  ,لكسب العيش

. وحسب نظرية (2)مصالح الفرد والمجتمععالم متكامل تتشابك فيه 
 جينزبرغ تمر عملية النضج المهني واتخاذ القرار بثالث مراحل:

يميل الطفل  : في هذه المرحلةمرحلة االختيار المرحلة األولى:
إلى االقتداء باآلخرين أثناء اللعب, ويعبر عن اهتماماته المهنية رغم 

 عدم معرفته بقدرته واستعداداته.
في هذه يبدأ الفرد : مرحلة االختيار المبدئي الثانية: لمرحلةا
تتعلق  ويدرك أهمية اتخاذ قرارات   ,بالتفكير في مستقبله المهنيالمرحلة 
 وتحمله مسؤولية في اتخاذ القرار.بمهنته, 

 : في هذه المرحلةمرحلة االختيار الواقعي المرحلة الثالثة:
المتاحة لألعمال  الفرص إلى -كشخص راشد-يتحول اهتمام الفرد 

 والمهن في البيئة المحيطة به.
مستوى وأن كل مستويات, عدة المهني للنضج ويرى سوبر أن 

منها محدد بالمرحلة النمائية للمهنة, وبالتالي فإن هناك مؤشرات 
 :(9)منها ,للنضج المهني

 وعي الفرد بحاجته إلى اختيارات تربوية مهنية. -0
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تخطيط, وبالتالي القدرة على تقبل المسؤولية, والقدرة على ال -9
 اتخاذ القرار المهني.

معرفة الذات والبيئات المهنية؛ من أجل اتخاذ القرار المهني  -2
 السليم.

رضا الفرد عن المهنة التي يختارها, وتنمية الشعور  -5
 بالسعادة للعمل فيها.

 

 :االتجاه الشخصي
عملية اتخاذ القرار المهني نتاج تفاعل أن هذا االتجاه يرى 

وخبرات الطفولة  ,والشخصية ,مع العوامل الثقافية ,لعوامل الوراثيةا
 من أبرزالتي ُتعد  االتجاه )آن رو(,  هذا روادأشهر ومن  ,المبكرة

دور األسرة في حيث أّكدت  ,الذين ركزوا على فترة الطفولة الباحثين
 :ما يأتي أشارت إلىو النضج المهني, 

تؤثر على سلوك  بوّيةاألوجود ثالثة أنواع من العالقات  -0
االهتمام و الطفل, وتقبل وهي اإلهمال وتجنب الطفل,  ,الفرد
يمكن تحديد إلى أنه  )آن رو(. وقد أشارت الزائد

 المجموعات المهنية التي ترتبط بهذه العالقات.
في تعزيز أو إضعاف االحتياجات تؤثر خبرات الطفولة  -9

في تؤثر وبالتالي  ,ذات الترتيب األعلى في سلم الحاجات
 تطور المهنة.

مت بموجبه األفراد إلى ا قسّ تصنيفً  وضعت )آن رو(هذا وقد 
فئتين حسب المهن التي يتوجهون إليها, وهذا يعكس تأثير الخبرات 

وهما التوجه نحو  ين,السلوك واالختيار المهني فيخالل مرحلة الطفولة 
هن ال مهن يغلب عليها االهتمام بالعالقات الشخصية, والتوجه نحو م

 .(10)تهتم بالعالقات االجتماعية والشخصية
 

 :الميول المهنية -
فيما يتعلق باختيار نوع واألهم ُتعد الميول المهنية العامل األول 

الدراسة والمهنة المناسبة للفرد. وقد توصل كوب وتوسينج وروز 
(Kopp, Tussing, and Rose)  إلى وجود عالقة بين الميول

وعند األفراد  ,عالقة تكون أكبر عند األذكياءوالدراسة, وأن هذه ال
ا, وقد يؤدي اكتشاف العالقة بين الميول والمهن إلى حث األكبر سن  

رغم على لمهن التي يميل إليها. و دراسة او  ,نفسهمعرفة التلميذ على 
أن نساعد التلميذ على معرفة المهن المتنوعة واتخاذ  الُمهممن  أنّ 

أهمية مساعدة التلميذ  أن ال يقّلل ذلك مني قرارات معقولة, فإنه ينبغ
على فهم نفسه بطريقة أفضل, لذا يستخدم المرشد النفسي أو الموجه 

لمساعدة التالميذ على تصنيف ميولهم, كما  ؛التربوي اختبارات الميول
تساعد هذه االختبارات التالميذ على كشف أنواع النشاط والمهن التي 

هو مساعدة الطلبة  ,أهم عمل للمرشد النفسيلذا فإن  .(92)يميلون إليها
وعّما  ,في الحصول على المعلومات الالزمة عن المهن ومميزاتها

ليتمكنوا من اختيار  ؛وميول ,وقدرات ,تتطلبه كل مهنة من استعدادات

 .(11)بالسعادة في ممارستها نيشعرو التي و  تناسبهم,المهنة التي 
وأن االختيار المهني, ي فالميول  تؤثر وتوضح هذه القضايا كيف

يؤدي إلى تحقيق المزيد مع َمْيِله؛ مّما الذي يؤديه الفرد العمل  توافق
من النجاح, وبلوغ السعادة, وهنا تبرز أهمية مساعدة الطالب, 

رشادهم  بما يضمن لهم النجاح  ,االختيار الموافق لميولهمإلى وا 
 .(12)مستقباًل 

نزعة سلوكية عامة "أنه الميل ب (Guilford)جيلفورد وقد عّرف 
لالنجذاب نحو نوع معين من األنشطة, وانجذاب الفرد نحو  ,لدى الفرد

أو يهدف إلى الحصول عليه, ألن  ,شيء معين يعني أن الفرد يهتم به
الميول أن  )Warely(ويرى وارلي   ."(7)له قيمة حقيقية بالنسبة له

جة والفاشلة ترتبط بنمو الشخصية ونضجها, وتتأثر بالخبرات الناض
ا أنها قابلة للتعديل والتغير واالنطفاء, الفرد, ويرى أيضً راَكَمها التي 

أن الفرد يكتسب الخبرات منذ البداية األولى من حياته, وقد أوضح 
 الثالثة عشرةالّسنة  يبلغ عندماتظهر بصورة واضحة  هذه الخبرات لكن

لها ارتباط  ,لفردالميول المهنية التي تتكون لدى افإن , لذلك من عمره
الفرد في  عندوالتكوينية التي تتغير  الَحَيوّيةا بالعوامل كبير جد  

األفراد يختلفون في  أن (12)(9112)وذكر السفاسفة  .(13)حياته
 ,منهم من تكون ميولهم فنيةو  ,فمنهم من تكون ميولهم علمية ,ميولهم

مهنته ي منهم من تكون ميولهم إدارية, لذلك يرتبط نجاح الفرد فو 
بد من مساعدة الفرد  ميوله واهتماماته, وعليه المع مهنته بمدى توافق 

المراحل التي تنمو عنده خالل الميول الحقيقية  إلىالتعرف في 
 .المختلفة حتى الصّف العاشرالدراسية 
, هممي الجانممب االنفعممالي, تشمممل الميممول مجموعممة مممن الجوانممبو 

فيمما يلمي عمرض لهمذه الجوانمب والجانب المعرفي, والجانمب السملوكي, و 
 بإيجاز.
 :(14)الجانب االنفعالي -0

يشممممل الجانمممب االنفعمممالي ممممن الميمممول مشممماعر الفمممرد المصممماحبة 
لممارسممممة االتجاهممممات, مثممممل: الفممممرح, والسممممرور, والغضممممب, والكراهيممممة, 
واالنزعمممماج, ولهممممذه المشمممماعر دور مهممممّم؛ ألن الفممممرد إذا مممممارس نشمممماطا 

؛ أّدى ذلك إلى اإلبداع, واالبتكمار, وزيمادة معّيًنا, وشعر بالسرور والفرح
 اإلنتاجية.
 :(14)الجانب المعرفي -9

ممما لممدى الفممرد مممن معلومممات  مممن الميممول يشممل الجانممب المعرفممي
ومعممارف حممول موضمموع الميممل, ومممن األفممراد مممن يميممل إلممى تخصممص 

 وظنونمه, التمي يمكمن أنعلى معلوماته  األفضل بناءً فيظّن أنه  ,دراسي
 يثق الفردوقد تكون غير ذلك, ولكن من الضروري أن  ,تكون صحيحة

 الميل. وظنونه وصوابهما فيما يتعلق بهذا بصحة معلوماته
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 :(14)الجانب السلوكي -2
ويترّكز في المعلومات, أو الجانب المعرفي من جوانب الميول, 
والتي تشير إلى طريقة التصرف, بينما االنفعاالت تشير إلى النتيجة 

 .(05)رغوبةالمتوقعة والم
أهم النظريات التي تفسر عملية كواحدة من نظرية هوالند وُتصّنف     

واتخاذ القرار المهني, وقد بنى هوالند نظريته على  ,االختيار المهني
على واستمراه فيها, يعتمدان أساس أن اختيار الفرد لمهنة معينة 

 الذينأن األفراد  كذلكهوالند ويرى , تهمالءمة المهنة لشخصي
هذا وقد توصل  يمارسون المهنة نفسها يتشابهون في شخصياتهم.

ا ثابتة بين الطلبة في اتجاهاتهم المهنية, وتعود فروقً إلى أن َثمَّة هوالند 
دراكه لو  ,معرفة الطالب بذاتهدرجة هذه الفروق إلى  لظروف ا 
والفرص التي تحيط به, وتؤثر هذه العوامل  ها,االجتماعية وضغوط

أن . ويرى هوالند أيًضا المهنية المناسبة له طالب للبيئةال اختيار في
معرفة يتمكنون من  ,ا في مراحل نموهماألفراد الذين يالقون اهتمامً 

أفضل من أقرانهم الذين  وتنظيم معرفتهم حول المهن المختلفة ,ذاتهم
يؤدي  األمر الذي, ال يجدون اهتماًما, أو يحصلون على اهتمام  أقل

من األفراد الذين لديهم  أصوب ,ات مهنية مستقبليةإلى اتخاذ قرار 
 .(15)معلومات بسيطة أو غامضة

أسماء أنماط  الست   المهنية   ت البيئات  ي  عط  أ  وبناء على ذلك 
 ، وهي:الشخصية

 :البيئة الواقعية -
, وتتصف الَحَركّيُة أو اآللية المهنيةُ  البيئةُ  الواقعيةَ  ةَ البيئ تُقابل

والميل نحو النشاطات  ,هذه البيئة بالعدوانية فيالشخصية الواقعية 
وقوة ومهارة جسمية ورجولة, ومن األمثلة  ,اا حركي  التي تتطلب تناسقً 

, الفالحونو  ,العمالُ  َة:الواقعي المهن التي تمثل البيئةَ  أصحاب على
 النجارون., و سائقو الشاحناتو 

  :البيئة العقلية -
التوجه العقلي, فراد ذوي بأنها حاضنة لألالبيئة العقلية تتميز 

الشخصية العقلية بأنهم يفضلون التفكير في ذوو ويتصف األشخاص 
حلول المشاكل أكثر من التصرف بها, ويميلون إلى التنظيم والفهم 

الشخصية ذوي أكثر من السلطة, ومن األمثلة على األشخاص 
 وعلم , والمتخصصون في علوم الطبيعةالباحثونو  ,األطباءُ  :العقلية
 .(92)اإلنسان

 :البيئة االجتماعية
, االجتماعيُص ذوو التوجه األشخا االجتماعيةَ  البيئةَ  يمثلُ 

ويّتصف هؤالء , والمتخصصون في مجاالت التوجيه االجتماعي
تتعلق بالعالقات  وأخرى ,نهم يمتلكون مهارات لفظيةاألشخاص بأ

خصائيون األعليهم ومن األمثلة , لتحقيق أهدافهم المهنية ؛االجتماعية
 المعلمون.و  ,المرشدونو  ,االجتماعيون

 :البيئة التقليدية
صحاب يتصف أالملتزمة, و  البيئةُ  التقليديةَ  البيئةَ تقابُل 

دون بالقوانين والقواعد واألنظمة, الشخصية التقليدية بأنهم يلتزمون ويتقيّ 
بدون رغبة في العمل مع أصحاب السلطة والنفوذ, ومن األمثلة ويُ 

(, Secretariesوأمناء األسرار ) ,ناء الصناديق في البنوكأمعليهم 
 .(Officersوموظَّفو المكاتب ) ,المحاسبونو 

  :رةالبيئة المغام   -
تقابُل البيئَة المغاِمرَة البيئُة االقتصادية, وتتصف الشخصية 
المغاِمرة بإتقان المهارات التي تحتاج إلى جهود عقلية, ويرى 

أقوياء لديهم سلطة وسيادة وقدرة على  المغامرون أنفسهم أشخاًصا
التأثير في اآلخرين, ومن األمثلة على مهنّيي البيئِة المغاِمرِة رجاُل 
السياسة, والُمحامون, والّصَحفيون, ورجال األعمال, ومندوبو 

 المبيعات.
 البيئة الفنية: 

ف تصيو , أصحاب التوجه الفنيبأنها حاضنة  الفنيةَ  البيئةَ تتمّيز 
يفضلون العالقات غير المباشرة مع بأنهم خصية الفنية الشأصحاب 
التعامل مع مشكالت البيئة من خالل التعبير  وأنهم يفضلون ,اآلخرين
يتجنبون المشاكل التي تتطلب التفاعل مع اآلخرين. ومن وأنهم الذاتي, 
, األدباء, و الشعراء, و الموسيقيونعلى مهنّيي هذه البيئة األمثلة 

 .(92)الرسامونو 

 :لدراسات السابقةا
 تأثيردراسة هدفت إلى اختبار  ,(16)(0222أجرى جروان )

واتخاذ القرار  ,النضج المهني في ,برنامج إرشادي مهني جمعي
على عينة من طالب الصف الثالث الثانوي . وُطبِّق البرنامج المهني

ان, في مدارس وزارة التربية والتعليم في مدينة عمّ  غير المهني,
بين طالب النضج المهني وجود فرق في  ئج الدراسةنتا أظهرتو 

(, والمضبوطة Experimental Groupالمجموعتين: التجريبية )
(Controlled Group لصالح المجموعة التجريبية, األمر اّلذي ,)

النضج الُمقترح, في رفع مستوى  فاعلية البرنامج اإلرشادييكشف عن 
  .عند أفراد عينة الدراسة المهني

أثر برنامج  بهدف تحديددراسة  ,(17)(9119مبارك ) وأجرى
 ,النضج المهنيفي  ,تدريبي في اإلرشاد والتوجيه الجمعي المهني

عينة . وقد تكونت طلبة الصف العاشرعند واتخاذ القرار المهني 
تم اختيارهم بطريقة عشوائية, وطبق  ة,ا وطالب( طالبً 922الدراسة من )

؛ لجمع البيانات, (Crites)كرايتس الباحث مقياس النضج المهني ل
لفحص فرضيات الدراسة. وقد أشارت تحليل التباين الثنائي واستخدم 

 التحقوابين الطلبة الذين  ,النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
لصالح  لهذا البرنامج؛ يلتحقواوالطلبة الذين لم  ,لبرنامج التوجيه المهني

النتائج كذلك على عدم , ودّلت التدريبي امجالتحقوا بالبرنالطلبة الذين 
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, بين الطلبة أفراد النضج المهني فيوجود فروق ذات داللة إحصائية 
 لمتغير الجنس.عينة الدراسة ُتعزى 

معرفة كان هدفها بدراسة  ,Flied, 2002((92)(وقامت فاليد 
مستوى النضج المهني في  ,أثر برنامج تدريبي في التوجيه المهني

من شعب الصف التاسع  . وقد ِاختيرت شعبتانلصف التاسعلطلبة ا
ضت رّ عُ  ومضبوطة.إلى مجموعتين تجريبية  وُقِسمتابطريقة عشوائية, 

ن من تكوّ  ,تدريبي في التوجيه المهنيلبرنامج المجموعة التجريبية 
واحتوى  ُعقدت على أساس جلسة واحدة كل أسبوع,( جلسة 09)

 ,والوعي الذاتي ,ت التخطيطمعلومات عن مهاراعلى البرنامج 
وجود فروق ذات  . وكشفت نتائج هذه الدراسة عنواستكشاف المهن
التجريبية  النضج المهني بين المجموعتينفي داللة إحصائية 

 .لصالح المجموعة التجريبية والمضبوطة,
دراسة هدفت إلى فحص  ,Lozzo, 2005((21)(لوزو وقد نّفذ 

على . ُطّبقت هذه الدراسة لنضج المهنيالعالقة بين الميول المهنية وا
طالًبا من طالب المرحلة الجامعية األولى ( 025)تكونت من عينة 

وقد  .سنة (91( سنة و)02) تتراوح أعمارهم بين )بكالوريوس(,
مقياس االتجاهات من قائمة ي, و مقياس النمو المهناستخدم الباحث 
 انت اتجاهاتُ نتائج الدراسة أنه كلما ك. وأظهرت النضج المهني

كان احتمال اتخاذه لقرارات مهنية صائبة  ,انضجً  أكثرَ  المهنيةُ  الطالبِ 
 المهني. ميلها مع أكثر تطابقً  تهمهن بر, وكانتأك

 AlMiskry, Bakar, and)المسكري وبيكر ومحمد وأجرى 

)Mohamed, 2009(20),  دراسة لتحديد الفروق بين الجنسين في
 طلبةعند المهني االختيار ها في وتأثير  ,التفضيالت المهنية

تألفت عينة و في الجامعات الحكومية في ماليزيا.  (البكالوريوس)
في ثالث  ,سبع كليات ة, يدرسون فيا وطالب( طالبً 922الدراسة من )

وقد ا. عامً ( 21-65) كان متوسط أعمارهمو جامعات في ماليزيا, 
 عنلى أسئلة ول عتكونت أداة الدراسة من قسمين, احتوى القسم األ

)العمر, والجنس, وسنة الدراسة, والتخصص,  :المتغيرات الديموغرافية
قائمة من القسم الثاني وتكّون وموقع السكن, والحالة االقتصادية(, 

نتائج الدراسة وجود فروق وأظهرت . (VPI)التفضيالت المهنية لهوالند 
في صة خاذات داللة إحصائية بين الجنسين في التفضيالت المهنية, 

 إلى البيئة الواقعية والمغامرة لصالح الذكور. كما أظهر الطلبة مياًل 
الجنس أحد الجنسْيِن, وال تناسب بعض المهن تناسب الرأي القائل إن 

 اآلخر.
 ,Kelly and Kneipp, 2009((29)(كيلي وكينب وقد نّفذ 

طبيعة العالقة بين اإلبداع والتفضيالت  معرفةدراسة هدفت إلى 
من مستوى  ةا وطالب( طالبً 001شملت عينة الدراسة )و  ,ةالمهني

تم جمع بيانات التفضيالت وقد  (.بكالوريوسالدرجة الجامعية األولى )
 والمكونة من ,(VPI-C)المهنية باستخدام قائمة هوالند المختصرة 

بين عالقة ارتباط إيجابيٍّ ( فقرة. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود 21)

الشخصية  أصحابالطلبة خاصة عند يالت المهنية, اإلبداع والتفض
 الفنية.

الكتشاف طبيعة دراسة سعت  ,(18)(9100العنزي )وأجرى 
لطلبة  ,العالقة بين الميول المهنية والقيم الشخصية والتحصيل الدراسي

الصف األول الثانوي في إدارة التربية والتعليم في منطقة تبوك, 
ة التفضيالت المهنية لجون هوالند ولغايات الدراسة تم تطبيق قائم

(VPI), ( طالبً 0052على عينة مؤلفة من )( 115, منهم )ةا وطالب
بين عالقات وجود  عننتائج الدراسة ة. وكشفت ( طالب129ا و)طالبً 

 النتائجوأظهرت , الميول المهنية والقيم الشخصية والتحصيل الدراسي
ماعي, حيث ارتفعت أن الميول المهنية تختلف باختالف النوع االجت

الواقعي والمغامر, بينما ِمقياسيِّ المْيلْين ميول الطلبة الذكور على 
إلى أنماط الشخصيات العقلية والفنية  أكثر مياًل اإلناث كانت 

 .واالجتماعية
 ,Bubany and Hansen, 2011((22)(بوباني وهانسن نّفذ 

لتي تحدث ا ,التغيرات في الميول المهنيةكان هدفها تشخيص دراسة 
الطفولة إلى سن الجامعة,  عند الطالب والطالبات منذ مرحلة

النمو في االجتماعية و يمكن أن تؤثر العوامل الثقافية واستكشاف كيف 
 ,سلسلة من الدراساتوقامت هذه الدراسة على . عند الطلبة المهني

خالل الفترة والتحليل اإلحصائي لعينة من األفراد  ,وجمع البيانات
واستخدم هذان الباحثان , (9115( إلى عام )0222)من عام  ةالممتد

وقائمة هوالند للتفضيالت المهنية  ,(SII)قائمة سترونج للميول المهنية 
(VPI) .إلى الذكور الطالب ارتفاع ميل عن نتائج الدراسة  وكشفت
وقد عزا هذان  ,الواقعيميلهم إلى النمط وانخفاض  ,المغامرالنمط 

 تأثير العوامل االجتماعية الثقافية.ى الباحثان ذلك إل
 فاعلية عن لكشفا , إلى(19)(9105النوايسة ) سةار د هدفت

 طالباتل المهني النضج, في تحقيق محوسب مهني إرشاد برنامج
 .ردناأل في الجنوبي راالمز  مديرية مدارس في ,العاشر الصف

 ,العاشر الصف طالبات من طالبة( 21) من سةاالدر  عينة تكونتو 
, تم توزيعهن في مجموعتين: مجموعة المديرية هذه مدارس إحدى في

 كاريتس مقياس وقد استخدمت الباحثة مضبوطة, ومجموعة تجريبية.
عند طالبات  المهني النضج مستوى لقياس ؛المهني للنضج

 اإلرشادية مجار بال تطبيق وبعد قبل ,والتجريبيةالمجموعتين المضبوطة 
 وآخر تقليدي رشاد مهنيّ إ امجنبر ب ةونهضت الّدراس المستخدمة,

 بينا إحصائي   دالة فروقإلى وجود  سةاالدر  نتائج أشارت. وقد محوسب
 أوصت ب, وبمقتضى نتائجهاالمحوس البرنامج لصالح المجموعتين

 مجال في (Technologyالتقنية ) دمج علىبالعمل  سةاالدر  هذه
 فيلُتسَتخَدَم  ةمحوسب مهني إرشاد مجار ب وتوفير رشاد المهني,اإل

 .والجامعات المدارس
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 9102,  االولالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

  :الطريقة واإلجراءات
 :منهج الدراسة

 الدراسة الحالية المنهج التجريبي القائم على التصميماعتمدت  
(Design-based Experimental Research Approach)  ,

بحثيتْين؛ مجموعة مضبوطة ومجموعة  حيث استخدمت مجموعتين
 . وقد تّم تعريضساسياأل اشرمن طالب الصف الع تجريبية,

المجموعة بينما خضعت , للبرنامج الُمقترحالمجموعة التجريبية 
 .للبرنامج التقليدي المضبوطة

 :مجتمع الدراسة وعينتها
طالب الصف العاشر في مدارس  ن مجتمع الدراسة منتكوّ 
تم اختيارهم  ا( طالبً 51تكونت من )فقد عينة الدراسة أما  األردن,
بناًء على موافقتهم على ( طالًبا, 091من بين ) ,العشوائية بالطريقة

وحصولهم على درجات منخفضة على التدريبي,  االشتراك في البرنامج
 الميول المهنية. , و النضج المهني يّ مقياس

في ا بطريقة سحب األرقام عينة الدراسة عشوائي   أفراد عوزِّ وقد 
ا, ومجموعة البً ( ط99)تشكلت من تجريبية ؛ مجموعة مجموعتين

الباحث برنامج التوجيه  طّبق. وقد ا( طالبً 92)مضبوطة, تألفت من 
 على المجموعة التجريبية. -الدراسة موضوعَ -المهني 

 :أدوات الدراسة
 :مقياس النضج المهني -1

 ه الخواجهالذي أعدّ  ,استخدم الباحث مقياس النضج المهني
 سلبي,ذات اتجاه  ( فقرة51, ويتكون هذا المقياس من )(20) (9111)

, فهم عملية االختيار المهني دُ عْ بُ  , وهي: )أ(على أبعاد ثالثةتتوّزع 
 :مثل ,المهني بمدى فهم الطالب لعملية االختيارالُبْعُد ويتعلق هذا 

وعيه بنوع المهنة التي سيلتحق بها بعد انتهاء الدراسة, والمعايير التي 
راسة, وفهمه لعالم المهن, الدراسة, وهدفه من الدإلى اختيار أدت به 

الُبْعُد  ويتعلق هذا, االستقالل والثقة بالنفس في اتخاذ القرار دُ عْ بُ  و)ب(
بمدى إحساس الطالب بالثقة في ذاته, واستقالل قراراته, وتحمله 

, فهم خطوات اتخاذ القرار المهني دُ عْ بُ  و)ت(المسؤولية الناتجة عنها, 
الب مهارات اتخاذ القرار, ومدى ويتعلق هذا البعد بمدى امتالك الط

تحديد المشكلة, وتوليد  , أيتمثله لألسلوب العلمي في حل المشكلة
 البدائل, واتخاذ القرار, والتقييم.

,  المقياسِ  صدقَ فحص الباحث  بعرضه على مجموعة الّظاهريَّ
درجة مناسبة لُيقّيموا  ,اإلرشاد النفسيتخّصصين في مين المحكِّ من المُ 

ولُيحّددوا مجال الذي تنتمي إليه, ومدى سالمتها اللغوية, للكل فقرة 
 الفقرات التي َيَرْوَن أنها غير مناسبة ِلُيصار إلى حذفها أو تعديلها.

 قيت الفقرات التي اتفق على صدقها ثمانية  بْ وبناًء على رأي المحكمين أُ 
 منهم.

أما ثبات أداة الدراسة, فقد فحصه الباحث باتباع طريقة 
عادة الفحص, حيث ُطبِّق هذا الفحص,  على عينة مكونة  المقياُس وا 

ثم عينتها, ولكن من خارج  ,من داخل مجتمع الدراسة ا( طالبً 11من )
ان. بّينت أسبوع مّدتهوبفاصل زمني ُأعيَد تطبيُقه عليهم بعد مدة, 

وبمقتضى (, 21,1الكلي ) ت المقياسمعامل ثبا نتائج هذا الفحص أن
ن هذا المقياس ذو صدق ظاهري, وثبات مناسب, الباحث أاعتبر ذلك 

 الدراسة.  ومن ثّم تّم اعتماده في هذه
درجة انطباق لتحديد  ؛تدريج خماسيُبني هذا المقياس على 

, أما درجات االنطباق, والرموز المستخدمة الفقرة على المستجيب
متوسطة , و (9كبيرة ), و (0ا )كبيرة جدً  للداللة عليها, فكانت كما يلي:

 نحصري وعلى هذا األساس(. 1ا )قليلة جد  , و (5قليلة ), و (2)
لكل  من مجاالت المقياس الثالثة ,درجات كل مجالالمجموع الكلي ل

الكلي لكل  درجاتويتراوح مجموع ال درجة,( 21( و )01بين ) طالب
واعتُبرت . ( درجة991(, و)51على المقياس الكلي, بين ) طالب

يقل  طالبكل أن يعني ما (, 012/991نقطة القطع للمقياس )
يكون مستوى نضجه  (,021مجموع درجاته على هذا المقياس عن )

 ., والعكس بالعكساالمهني منخفضً 
 :مقياس الميول المهنية -2

( فقرة, تقيس 29ن من )تكوّ  ,للميول المهنية االباحث مقياسً أعّد 
الباحث  وقد اعتمد. من ثماني فقراتيتكون كل ُبْعد منها أربعة أبعاد, 

ومن  ,المقياسهذا والدراسات السابقة في بناء  ,دب النظريعلى األ
) ,Flied, وفاليد (17) (9119مبارك )دراسات هذه الدراسات 

المسكري وبيكر ومحمد و , Lozzo, 2005((21)(, ولوزو (92)2002(
)ohamed, 2009 AlMiskry, Bakar, and(.(20) األبعاد, أما 

, البعد األسري, و البعد االنفعالي, و لشخصيالبعد ا األربعة فكانت:
 البعد االجتماعي.و 

من خالل عرضه  ,المقياسهذا الباحث من صدق وقد تحقق 
كل فقرة مناسبة  لُيقّيموا مدى تخّصصين؛مين المحكِّ على ثمانية من المُ 

ولُيحّددوا الفقرات التي , اللمجال الذي تنتمي إليه, ومدى سالمتها لغوي  
وأبقى الباحث  ير مالئمة؛ ليصار إلى تعديلها أو حذفها.يجدون أنها غ

ن يعلى صدقها. وقد اتفق معظم المحكمالُمحكِّمون الفقرات التي اتفق 
أما ثبات هذا . وعلى التوافق بينها ,على مناسبة فقرات المقياس وأبعاده

عادة الفحص,  المقياس فقد فحصه الباحث باتباع طريقة الفحص, وا 
من داخل  ا( طالبً 21قياس على عينة مكونة من )المفَطّبَق هذا 

ثم أعاد تطبيَقه عليهم بعد عينتها, ولكن من خارج  ,مجتمع الدراسة
ين. ودّلت نتائج هذا الفحص على أسبوع امتد إلىوبفاصل زمني فترة, 

 وفي ضوء ذلك استنتج(, 29,1الكلي ) ت المقياسمعامل ثبا أن
وثبات مالئم؛ لذا اعتمده  الباحث أن هذا المقياس ذو صدق ظاهري

 الدراسة. في هذه
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 اإلرشاد المهني في تحسين مستوى النضج المهني والميول المهنية لدى طالب الصف العاشر في األردنأثر برنامج 

درجة لتحديد  ؛تدريج خماسيأقام الباحث هذا المقياس على 
, وكانت درجات االنطباق والرموز انطباق الفقرة على المستجيب

, (9كبيرة ), و (0ا )كبيرة جدً  المستعملة للداللة عليها كما يأتي:
 نحصروكنتيجة لذلك ي(. 1ا )قليلة جد  , و (5قليلة ), و (2متوسطة )و 

 األربعة لكل طالبالمقياس  أبعادمن  ُبْعددرجات كل المجموع الكلي ل
 الكلي لكل طالب درجاتويتراوح مجموع الدرجة, ( 51( و)2بين )

نقطة القطع واعتُبرت  ( درجة,021( و)29على المقياس الكلي بين )
مجموع  يقلّ  طالبكل أن يعني مّما (, 009/021لمقياس )هذا ال

 الميوليكون مستوى  (,009درجاته الكلية على هذا المقياس عن )
, وأنه كلما زاد مجموع درجات الطالب الكلية امنخفضً  ة عندهالمهني

 (, زادت ميوله المهنية.009على هذا المقياس عن )

 :البرنامج التدريبي للتوجيه المهني
 ,بقالسا األدب على بناء ,رشاد المهنيا لإلر الباحث برنامجً طوّ 

هوالند  ونظرية, عام بشكل المهني اإلرشاد نظرياتإلى  الرجوعوب
البرنامج على مجموعة من المحكمين من . ثم ُعرض هذا خاص بشكل

واألساليب  اه,لتحكيم أهداف البرنامج ومحتو  ؛ذوي االختصاص
. وقد اعتمد الباحث اتفاق المحكمين بنسبة اّلتي تضّمنها اإلرشادية

اء على التغذية الراجعة من الُمحكِّمين, قّلَص , وبنللتعديل (21%)
 وُحذفت ,( جلسات2إلى ) ,( جلسة09)من عدد الجلسات الباحث 

البرنامج التدريب على مهارات المناقشة يتضمن بعض األنشطة بحيث 
عطاء الواجبات, وعرض أنشطة ونماذج, والحوار  .وا 

كل مدة وقد ُنظِّم برنامج التدريب المهني في سبع جلسات, 
 , ُعِرضت بالمحتوى والتسلسل اآلتي:( دقيقة11) منها جلسة

 :: معرفة الذاتالجلسة األولى -
 ,وميولهبقيمه, الطالب تضّمنت جلسة معرفة الذات توعية 

 ارتباطها بأنواع المهن المختلفة.وبكيفية  ,وحاجاته
 معرفة المهن:: الجلسة الثانية -

لتعريف بكيفية اشتملت هذه الجلسة على عرض أنواع المهن, وا
جمع المعلومات وطريقة تنظيمها, وطرق التعرف إلى مهن المستقبل 

 التي تناسب ميول الطالب وتوجهاته.
 :: تطوير مهارة اتخاذ القرارالجلسة الثالثة -

ر عند الطالب؛ تطوير مهارة اتخاذ القرا هدفت هذه الجلسة إلى
ية اختيار كيفوالتعريف ب ,ستراتيجيات اتخاذ القرارإمن خالل عرض 

 التخصص.
 : تنمية مهارة التعامل مع األهداف:الجلسة الرابعة -

 ,األهداف الطلبة في التعامل معسعت هذه الجلسة لتنمية مهارة 
وربطها بالتخصصات  ,وتنظيمهااألهداف, وضع من جوانب 

 وبتوجهات الطالب وميوله, وواقع سوق العمل. ,المختلفة
 كيف أختارها؟و حبها, : ما المهنة التي أالجلسة الخامسة -

تخّصصت هذه الجلسة بمساعدة الطالب على إثارة عدد من 
األسئلة األساسية, والبحث عن أنسب اإلجابات لها, وأهم األسئلة التي 
تطرقت إليها هذه الجلسة ما يأتي: ما المهنة التي أحبها؟ كيف 

 أختارها؟ ماذا أعرف عنها؟ وما عالقتها بقدراتي وميولي؟
 وبيئتي:: مهنتي ادسةالجلسة الس -

سّلطت هذه الجلسة األضواء على عدد من القضايا المرتبطة 
بالمهنة, والتي تتجاوز الطالب, ومن أهمها عالقات المهنة باألسرة: 

, وحاجات السوق, (مهنتي والمجتمعوالمجتمع: ), (وأسرتي)مهنتي 
(, مهنتي والوضع االقتصاديوالوضع االقتصادي العام في الدولة: )

دُف هذه الجلسة الرئيُس كان مساعدة الطالب على بناء منظور وه
شمولي أوسع لقضية اختيار المهنة؛ من خالل دفعه إلى استكشاف 
جوانب العالقات االجتماعية, والمجتمعية, واالقتصادية, وأثرها في 

 .قراره واختياره المهني
 : تنمية مهارات ما بعد االختيار المهني:الجلسة السابعة -

هذه الجلسة إلى تدريب الطلبة على مهارات ما بعد هدفت 
والرضا  االختيار المهنيمع التكيف اختيار المهنة, وأهمها مهارات 

عرض ه, وقد دّرب المرشد الطلبة على هذه المهارات, بواسطة عن
مصادر ذاتية  ؛االختبار المهنيومناقشة مصدرْين من مصادر مشاكل 

 والمجتمع.تتعلق باألسرة جية في الطالب نفسه, ومصادر خار توجد 

 :األساليب اإلحصائية
عالج الباحث بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة 

شملت التحاليل والفحوص  (,SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 ,المتوسطات الحسابيةاإلحصائية لبيانات الدراسة, من خالل حساب 

وفحص , والمضبوطةية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين التجريب
متوسطات المتغيرات الواردة في أسئلة الفروق بين المجموعات في 

 .(ANCOVA)تحليل التباين المشترك , باستخدام الدراسة

 :النتائج ومناقشتها
األول: ما أثر برنامج تدريبي في النتائج المتعلقة بالسؤال 

النضج المهني لدى طالب  مستوى اإلرشاد المهني في تحسين
 لصف العاشر؟ا

 ,المتوسطات الحسابية ُحسبت ,لإلجابة عن هذا السؤال
 المجموعتين التجريبيةأفراد  درجات المبحوثين:واالنحرافات المعيارية ل

ذي  نتائج الجدول, وأظهرت مقياس النضج المهنيوالمضبوطة, على 
مقياس على  درجات المبحوثينأن المتوسطات الحسابية ل ,(0) الّرقم

المجموعة  أعلى عندكانت  ,عديالقياس البَ  فيهني وأبعاده النضج الم
إذ بلغ المتوسط الحسابي  منها عند المجموعة المضبوطة؛ ,التجريبية

في حين بلغ  ,(1,052) :للمجموعة التجريبية على المقياس الكلي
     .(21,020)المضبوطة: المتوسط الحسابي للمجموعة 
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 المجموعتين التجريبية والمضبوطةالحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد  لمتوسطات (1) ذو الّرقم الجدول

العالمة الكلية لمقياس النضج  
 ب ْعد خطوات اتخاذ القرار ب ْعد االستقاللية ب ْعد فهم االختيار المهني

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القياس القبلي للمجموعة 
 41,0 22,01 91,1 11,05 10,5 18,29 40,1 9,121 الضابطة

القياس القبلي للمجموعة 
 52,5 22,02 22,0 22,05 58,0 81,11 92,11 22,121 التجريبية

القياس البعدي للمجموعة 
 51,5 11,08 25,0 18,08 42,5 94,21 82,1 95,121 الضابطة

القياس البعدي للمجموعة 
 التجريبية

5,101 12,14 11,02 55,1 28,01 81,0 11,02 11,5 

 

( المتوسطات الحسابية ألبعاد 0) ذو الّرقم ن الجدولبيّ يكذلك 
 .مضبوطةلمجموعتين التجريبية والل ,مقياس النضج المهني الثالثة

ا في المتوسطات الحسابية هناك تغير   ( أن0) ذو الّرقم يظهر الجدولو 
المجموعتين  عندعلى مقياس النضج المهني  ,على القياس البعدي

هناك فروق ذات داللة  ت. ولمعرفة ما إذا كانمضبوطةالتجريبية وال
على مقياس النضج  مضبوطةإحصائية بين المجموعتين التجريبية وال

 نّفذ الباحثجموعة, بعد تثبيت تأثير القياس القبلي لكل م ,المهني
( 9) ذو الّرقم , ويبين الجدول(ANCOVA)تحليل التباين المشترك 

 نتائج هذا التحليل.

 

 

 (ANCOVA)نتائج تحليل التباين المشترك  (2) جدول

مصدر تباين 
قبلي القياس ال

 بعديالو 

 درجات
 الحرية 

 مجموع 
 المربعات

 متوسط
 المربعات 

 قيمة 
 فا

 القيمة
 االحتمالية

 *444,4 220,142 111,2224 111,2224 1 مصاحبال
 *444,4 52,81 51,1840 51,1840 1 بين المجموعتين

   25,25 52,1415 01 الخطأ
    22,5222 00 الكلي

 

أن  ,(9) ذي الّرقم الجدولالنتائج المعروضة في يتضح من 
أي أن (, 111,1) وقيمة االحتمال:(, 19,22) :تساويفا قيمة 

المجموعتين المضبوطة والتجريبية في متوسطات الدرجات  الفروق بين
وهكذا تكشف  .على مقياس النضج المهني, ذات داللة إحصائية

وجود فروق ذات داللة عن  ,(9) ذي الّرقم النتائج المبينة في الجدول
لمقياس البعدي والمضبوطة, في اإحصائية بين المجموعتين التجريبية 

يدل على أن , مّما المجموعة التجريبية لمقياس النضج المهني لصالح
أفراد العينة عند البرنامج كان فعااًل في تحسين مستوى النضج المهني 

 التجريبية.
برنامج اإلرشاد المهني أدى وبناء على ذلك, يستنتج الباحث أن 

في مستوى النضج المهني لدى أفراد إحصائية, ذي داللة  إلى تحسين  

مّما التدريب.  التي لم تتلقَّ المضبوطة ة مقارنة بالمجموع ,الدراسة
ض الطالب لبرنامج اإلرشاد المهني بما تضمنه من أن تعرّ يعني ذلك 

ن معرفة الطالب أدى إلى تحس   ,تدريب على مهارات إرشادية مهنية
هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات وفهمها. تتفق  لذاتهم وميولهم

التي أظهرت فاعلية البرنامج  (17)(9911دراسة مبارك ) :مثل ,السابقة
مستوى تحسين و  ,اتخاذ القرار المهني القدرة علىالتدريبي في تحسين 
المجموعة التجريبية, ومع دراسة فاليد عند النضج المهني 

التي أظهرت فاعلية البرنامج التدريبي المهني في تحسين  (92)(9119)
مع نتائج دراسة ا مستوى النضج المهني عند الطالب, وتتفق أيضً 

في رفع التي أظهرت فاعلية البرنامج اإلرشادي  ,(16)(0222جروان )
 .عند أفراد المجموعة التجريبيةالنضج المهني مستوى 
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أن , من زاوية أخرى, يستنتج الباحث هذه النتيجةوبالنظر إلى 
صعوبة في اتخاذ القرار المهني يجدون العديد من طلبة المدارس 

المهني, لذلك  أي النضج –نخفاض الوعي المهنيومن ا ,المناسب
ك حاجة لتدريب الطالب على مهارات مختلفة في مجال اإلرشاد لهنا

إن لإلرشاد المهني المهني, وهذا ما قامت به الدراسة الحالية, حيث 
 .همومهارات ا في تنمية قدرات الطلبة المهنيةا مهم  دورً  ولبرامجه

تدريبي في البرنامج الني: ما أثر الثاالنتائج المتعلقة بالسؤال 
في تحسين الميول المهنية لدى طالب الصف  ،اإلرشاد المهني

 العاشر؟

 ,المتوسطات الحسابية, ُينظر إلى لإلجابة عن هذا السؤال
لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والمضبوطة واالنحرافات المعيارية 

( أن 2) ذي الّرقم يتضح من الجدولإذ الميول المهنية. على مقياس 
المتوسطات الحسابية لمقياس الميول المهنية وأبعاده على القياس 

 منها عند أفرادالمجموعة التجريبية أعلى عند أفراد كانت  ,البعدي
, إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية المضبوطةالمجموعة 

( في حين بلغ المتوسط الحسابي 21,012) :يلعلى المقياس الك
 (.1,22) المضبوطة:للمجموعة 
 

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات (1) ذو الّرقم الجدول

 البعد االجتماعي البعد األسري البعد االنفعالي البعد الشخصي العالمة الكلية  
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القياس القبلي 
 00,1 81,21 99,1 81,20 22,1 22,20 82,2 4,20 22,9 4,92 للمجموعة الضابطة

القياس القبلي 
 11,0 22,20 29,2 22,25 84,0 22,22 51,0 22,25 09,12 40,19 للمجموعة التجريبية

البعدي القياس 
 21,2 8,20 54,0 11,28 91,2 28,21 12,1 11,201 80,1 4,91 للمجموعة الضابطة

القياس البعدي 
 28,2 94,28 44,0 22,22 28,2 05,25 99,2 11,21 12,11 95,142 للمجموعة التجريبية

 
( المتوسطات الحسابية ألبعاد مقياس 2) ذو الّرقم الجدول يورد

مضبوطة, ويكشف لمجموعتين التجريبية والل األربعة,الميول المهنية 
على  ,القياس البعدي فيالمتوسطات الحسابية قيم في عن تغير 

. ولمعرفة ما مضبوطةوال مجموعتين التجريبيةلمقياس الميول المهنية ل
 ,المجموعتينهاتْين هناك فروق ذات داللة إحصائية بين  تإذا كان

ر القياس القبلي لكل على مقياس الميول المهنية بعد تثبيت تأثي
 .(ANCOVA)تحليل التباين المشترك  أجرى الباحثمجموعة, 

 K(ANCOVA)تحليل التباين المشترك  نتائجيتضح من 
(, 59,092) :تساويفا أن قيمة  ,(5) ذي الّرقم الجدولالواردة في 

أي أن الفروق بين المجموعتين  (,111,1) وأن قيمة االحتمال:
النتائج المبينة في وهكذا تُثبُت  .اّلة  إحصائي االمضبوطة والتجريبية د

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة 5) ذي الّرقم الجدول
االختبار البعدي لمقياس الميول والمجموعة المضبوطة, في التجريبية 

أن البرنامج كان فعااًل ويعني ذلك المهنية لصالح المجموعة التجريبية, 
 المهنية لدى أفراد العينة التجريبية.  في تحسين الميول

 
 على مقياس الميول المهنية والمضبوطةالمتعلقة بالمجموعتين التجريبية  (ANCOVA)نتائج تحليل التباين المشترك  (0) جدول

 

مصدر التباين 
 قياس قبلي وبعدي

 درجات
 الحرية 

 مجموع 
 المربعات

 متوسط
 المربعات 

 قيمة 
 ف

 القيمة
 االحتمالية

 *444,4 1,280 109,1892 109,1891 1 المصاحب
 *444,4 88,80 15,941 15,941 1 بين المجموعتين

   908,11 1,521 01 الخطأ
    92,5150 01 الكلي
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أن التدريب على مهارات المتقدِّمة النتيجة يستنتج الباحث من 
 ,وتنمية مهارات وضع األهداف ,ومهارات اتخاذ القرار ,معرفة الذات

 في تحسين الميول كان فاعاًل الطالب, المهنة التي يحبها إلى التعرف و 
 أوضحاألدب السابق, فقد  معهذه النتيجة وتتفق الطالب, عند المهنية 
, هخبراتبأن الميول ترتبط بمستوى نضج الشخص و ( Warly)وارلي 

الفرد. وتتفق هذه النتيجة مع  بالبيئة التي يعيش فيهاهوالند وربطها 
 Bubany and Hansen) دراسة بوباني وهانسننتائج 

التي أظهرت العالقة بين الميول المهنية والبيئات , (22)((2011)
ونتائج  ,Lozzo, 2005((21)(نتائج دراسة لوزو ومع  ,االجتماعية

عالقة بين النضج المهني  من حيث وجود ,(16)(0222) دراسة جروان
 في ,امج اإلرشادي المهنيفاعلية البرنومن ناحية والميول المهنية, 

 اتخاذ القرار المهني. تحسين قدرة الطالب على
 التوصيات

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث 
 باآلتي:

برامج  باستخدام ,تدريب الطلبة على مهارات النضج المهني -
متخصصة في اإلرشاد الفردي والجمعي في مراحل الدراسة 

 المختلفة.
المهنية في مراحل الدراسة المعرفية اجات الطلبة تلبية ح -

رفع تدريبية بهدف  محاضرات وورشبواسطة  ,المختلفة
 المهني.مستوى وعيهم 

 االختيار بضرورة ربط برامج إرشادية لتوعية الطلبةتصميم  -
 حاجات سوق العمل.بالمهني 

 ( : References) المراجع:
 المراجع العربية:

 :سكندرية, اإلالنفس المهني علم ,الخالق, أحمد عبد -0
 .9110, المعرفة الجامعية, مصر ارد

واالختيار المهني لدى طلبة الصف  الميول مال,ك نزال, -9
غير منشورة,  اهدكتور  رسالةاألول الثانوي في األردن. 

 .9111, األردنية, األردن عةالجام
نمط التنشئة األسرية في النضج المهني  أثر ,إياد الحوارنة, -2

رسالة , ي محافظة الكركف الثانويلدى طلبة األول 
, , األردنمؤتةجامعة  ,ماجستير غير منشورة, كلية التربية

9111. 
وزارة التربية والتعليم, خطة توزيع طلبة الصف العاشر على  -5

توجهات  9112/9101فروع التعليم الثانوي للعام الدراسي 
 .9112ومبادئ, عمان, األردن, 

: دار انعم, 9ط, اإلرشاد النفسي , مبادئعيطة, سهام أبو -1
 .9119, الفكر

دار عّمان: واإلرشاد المهني,  , التوجيهأحمد القرعان, -2
 .9112, اإلسراء للنشر

 :اناإلرشاد والنمو المهني, عمّ  أساسيات ,عيطة, سهام أبو -2
 .9102ع, والتوزي شراألهلية للن

لدى المعاقين بصريًا  لتفاؤلا مستوى ,شذى المجالي, -2
فاءة الذاتية, رسالة ماجستير وعالقته بالنضج المهني والك

 .9101ة, األردن, غير منشورة, جامعة مؤت
النفسي والنظرة للمستقبل  , االغترابريف الشويالت, -2

المراهقين األيتام, رسالة ماجستير غير  لدىوالنضج المهني 
 .9101ة, األردن , منشورة, جامعة مؤت

 ,النفس المهني بين النظرية والتطبيق , علمبديع القاسم, -01
 .9110, , مؤسسة الورق للنشر والتوزيع0ط

برنامج إرشادي معرفي سلوكي  , فاعليةوصل اهلل السواط, -00
النضج المهني وتنمية مهارة اتخاذ القرار  مستوىفي تحسين 

المهني لدى طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف. 
, غير منشورة, جامعة أم القرى, السعوديةماجستير  رسالة
9112. 

والتوجيه النفسي  اإلرشادفي  , أساسياتمحمد فاسفة,الس -09
 .9112, والتربوي, دار حنين, الكويت

عطايا, نهى, الميول المهنية وعالقتها بمتغيرات التحصيل  -02
الدراسية ومستوى الطموح, رسالة ماجستير غير منشورة, 

 .9112جامعة دمشق, سوريا, 
ل دار وائعّمان: النفس التربوي,  , علميوسف قطامي, -05

 .9101األردن, للنشر, 
الداهري, صالح حسن, علم النفس اإلرشادي )نظرياته  -01

وأساليبه الحديثة(, عّمان: دار وائل للطباعة والنشر 
 .9111والتوزيع, األردن, 

جروان, فتحي عبد الرحمن, فاعلية برنامج إرشادي مهني  -02
في النضج المهني وفي اتخاذ القرار المهني, رسالة 

 .0222ورة, الجامعة األردنية, األردن, ماجستير غير منش
برنامج تدريبي في اإلرشاد والتوجيه  , أثرخضر مبارك, -02

المهني  قرارال ذالجمعي المهني على النضج المهني واتخا
طلبة الصف العاشر في مدارس مديرية الخليل. رسالة  ىلد

 .9119, ماجستير غير منشورة, جامعة القدس, فلسطين
المهنية وعالقتها بالقيم الشخصية  ل, الميو عياش العنزي, -02

والتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف األول الثانوي في 
ماجستير غير  رسالةإدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك. 

 .9100, , األردنمؤتة معةمنشورة, جا
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 اإلرشاد المهني في تحسين مستوى النضج المهني والميول المهنية لدى طالب الصف العاشر في األردنأثر برنامج 

النوايسة, سميا جميل, فاعلية برنامج إرشاد مهني محوسب  -02
لعاشر األساسي على النضج المهني لدى طالبات الصف ا

في المزار الجنوبي, المجلة الدولية التربوية المتخصصة, 
2(00 ,)0-02 ,9105. 

عبد الفتاح, فاعلية برنامج إرشاد جمعي مهني في  الخواجه, -91
تحسين مستوى النضج المهني والتكيف لدى عينة من طلبة 
الكليات الجامعية المتوسطة في األردن, ورقة مقدمة في 

( كانون األول, 92-92لتوجيه األولى )ندوة اإلرشاد وا
 .9111جامعة السلطان قابوس, سلطنة ُعمان, 
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