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 ولألالفصل ا

 املَين التوجيُواإلزغاد و

 

ال ينرك كثير اد األشخاص أمما عمناا متحنث عد التوجيا واارشان  قن
أمما متحنث عد اصطلحيد اختلفيد وإد لم يكوما بالضرورة  الاسم 

اتماقضيد. ووجون هذاد الاصطلحاد ف  التصاق نائـم لم يأت  اتعارضيد أو
ار للكلاات أو اا شابا ذلك، وإماا صياؼة بالؼية أو اجتر عبثا  وليس اجرن

أصل اصطلح   ويعون. عايقة اتقمة وخبرة عالية هو ثارة جسون علاية
المفس  الذي  )التوجيا واارشان( اد الماحية العلاية إل  التوجيا واارشان
اارشاني"،  يعتبر بابا  واسعا  اد أبواب علم المفس يعرؾ بـ "علم المفس

 بل الاختصيد ف  الحـقل الاسم  لوصؾ حالةحيث تات استعارتساا اد ق

العاـل  التوعية والسناية والاساعنة عل  التؽييـر السلوك  تجاا الاسمـة وبيئة
االرتباط  ورؼم ()اارشان الاسم الاسم ( و والنة اصطلح  )التوجيا فكامت

كال  امساا  الوثيق بيد هذيد الاصطلحيد إال أد هماك بعض الفروق الت  ُتايز
 .آلخر اد حيث النور والاساة الت  ياثلسا كل اصطلحعد ا

اجالة ياكمما القول بأد التوجيا الاسم  ياثل البعن االستراتيج   وبصورة
الشاول ، وهو الجامب المظري اد العالية، ف  حيد ياثل اارشان  التخطيط 
ي العالية الوسيلية أو ااجرائية الت  يتم باوجبسا ترجاة الجامب المظر الاسم 

 الواقع العال ، وفق خطوات إجرائية اعرفة تختلؾ باختالؾ الاتلق . وكال إل 

الاصطلحيد ياثل جزءا  اساا  ف  رسم وإعنان وبراجة عاليات تاكيد الفرن 
 السيطرة عل  الواقع الذات  وتحنينا إنراكا  واتجاها  مفسيا  وبيئيا ، وكذلك اد

 لطريق األكثر االءاة ف  التعاالتوجيا اكوماتا وعماصرا محو االهتناء إل  ا

 وإل  اختيار الاسمة أو الاسار الاماسب. واد هما جاء الربط بيد هذيد
  .الاصطلحيد

http://alramtha.net/index.php/articles/item/2516)) 
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يههؤثر االسههتقرار الاسمهه  فهه  العاههل كثيههرا علهه  االسههتقرار المفسهه ، حيههث 
اهد الحاجهات المفسهية والاانيهة ، ولهذا  االسهتقرار فه  إشهباع الكثيهر يسسم ذلك
الصحيح للاسمة يؤني بالفرن للتوافهق المفسه  لهيس فه  اجهال العاهل  فاالختيار

اجال حياتا بصفة عااهة ،ههذا ويبهنأ اختيهار الاسمهة فه  فتهرة  فحسب وإماا ف 
 ية.النراس ابكرة اد الاراحل

   تطوز اإلزغاد والتوجيُ املَين

والتوجيا الاسم  إل  ارحلتيد تاريخيتيد  ياكد أد مقسم تطور اارشان
 وحت  اآلدا  -5ٗٓٔوالثامية اد عام  5ٗٓٔ-6٘ٓٔاألول  تبنأ اد عام 

 :0431-0541الفرتة األوىل 

تايزت بوجون األحناث أو العواال اآلتية الت  أسسات ف  مشوء اارشان 
 جسون فرامك-نراسة الفروق الفرنية-والتوجيا الاسم ا الثورة الصماعية

حركة القياس المفس  )فرامسيس -ظسور علم المفس الصماع -بارسومز
 جالتود، ويليام فومنت، جياس كاتل، الفرن بيميا(ا

 الجوزة الصياعية:

أثرت عل  األحوال االجتااعية والعاالية ف  الواليات الاتحنة وتسببت 
ف  بزوغ حركة التوجيا الاسم . الثورة الصماعية تسببت ف  أحناث تؽيرات 
جذرية ف  الاجتاعات الؽربية حيث مات الاند الصماعية وامتقل الماس اد 
األرياؾ إل  تلك الاند. كثير اد الماس بنأو يشكود اد ساعات العال 
الطويلة واد ظروؾ العال وؼيرها واستجابة لتلك التؽيرات االجتااعية 

مسام  السلبية فقن قام بعض العلااء بتوجيا اهتاااسم إل  نراسة السلوك اا
 ونراسة الفروق الفرنية.

 دزاضة الفسوق الفسدية )الكدزات اإلىطاىية(:

مشر فرامسيس جالتود ف  بريطاميا كتابيد عد القنرات اامسامية 
(، فومنت ف  ألااميا أسس اعال علم المفس لنراسة السلوك اامسام  67ٗٔ)
القنرات  (، بيميا مشر اقاال يتحنث فيا عد القياس العقل  أو قياس675ٔ)
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(. تلك النراسات وؼيرها الت  نرست الفروق الفرنية وجست 65ٙٔوالذكاء )
االهتاام محو الفرن ووجوب وضعا ف  الاكاد الاماسب. اثال ف  أاريكا جود 
نيوي نعا إل  إصالح ف  مظام التعليم بحيث تعط  أهاية للفروق الفرنية ف  

 اوم.النافعية والايول والقنرات والماو عل  وجا الع

إذا االهتاام وجا محو الفرن ووجوب نراستا وتحليلا وتوجيسا وإرشانا 
 إل  العال الاماسب لا.

 :Career Guidance  الربامج األوىل للتوجيُ املَين

بنأت ف  الواليات الاتحنة بعض الانارس الحكواية بتقنيم برااج 
تربويا للتوجيا وتعييد بعض الارشنيد للقيام بتوجيا الطالب وإرشانهم 

واسميا وكامت تلك البرااج تركز عل  أهاية العال الجان وعل  أهاية توفير 
الاعلواات عد الاسد الاختلفة للطالب. كل تلك البرااج والاحاوالت كامت 
جينة ولكمسا كامت احاوالت فرنية ولذلك كامت هماك حاجة ااسة ايجان مظرية 

ف  بناية  Parsonsبارسومز  امظاة وعلاية للتوجيا الاسم . وهذا اا قام با
 القرد التاسع عشر.

 :Frank Parsons  بازضوىص

بارسومز عد خطة امظاة للتوجيا الاسم   5ٓ5ٔتحنث ف  حوال  عام 
 والت  اازالت اوجونة حت  اآلد بعن إنخال بعض التعنيالت عليسا.

كاد بارسومز اد نعاة ااصالح االجتااع  الذيد مانوا بالعنل بيد الماس 
الاساواة ف  الفرص. اقترح بارسومز عنة إجراءات أو خطوات لاساعنة و

الفرن عل  اختيار اسمة لا بماء عل  ايولا واستعناناتا واا يقنم لا اد 
ألق  بارسومز  5ٓ6ٔف  عام  اعلواات عد الاسد الاتوفرة ف  الاجتاع.

م ت 5ٓ5ٔاحاضرة كاد لسا تأثير كبير عل  حركة التوجيا الاسم  وف  عام 
 .Choosing a vocation)مشر كتابا الشسير )اختيار اسمة 

 خطوات ملطاعدة الفسد على اختياز مَية لُ: 2اقرتح بازضوىص 

أد يعرؾ الفرن مفسا )استعناناتا، قنراتا، ايولا، اصانر قوتا،  -أ 
 .حنونا الخ(



 

 

 

ٔٗ 
 مهارات اختاذ القرار ملهنة املستقبل

الاعرفة باتطلبات وشروط المجاح لكل اسمة أو اجاوعة اد الاسد،  -ب 
 .والفرص والازايا الت  تتيحسا.. الخ وايزاتسا وعيوبسا

اتخاذ قرار واع  يعتان عل  الاوازمة أو الاطابقة بيد الحقائق  -ج 
والاعلواات الت  تم جاعسا ف  الخطوتيد السابقتيد. باعم  آخر، هذا 
الخطوة تتضاد تفكير حقيق  أو إرشان للربط بيد الاعلواات 

 الشخصية والاعلواات الاسمية.

حثيد والاؤلفيد إل  أد هذا الخطوات الثالث الت  أشار عنن اد البا
اقترحسا بارسومز كاد لسا اثر كبير عل  ااجراءات الاتبعة ف  اارشان 
الاسم  إضافة إل  أد وجسة مظر بارسومز أنت إل  مشوء اهتاام كبير 

 بالتوجيا الاسم  ف  أاريكا.

 عله اليفظ الصياعي:

الاسم  هو بناية علم المفس  تطور أخر لا عالقة بتطور حركة التوجيا
الصماع  عل  ين العالم األلاام  هوجو اومتسربرج الذي مشر كتابا علم 

. أسس علم المفس الصماع  كأحن 5ٕٔٔالمفس والكفاية الصماعية عام 
الفروع الاساة لعلم المفس التطبيق  وقام باقتراح عنة طرق لتحنين 

اعيمة. أيضا أكن عل  أهاية  االستعنانات وخصائص األفران الاماسبيد لاسد
 استخنام الاقاييس المفسية الختيار العاال والاوظفيد.

 :Testing Movement(0411-0431) حسكة الكياع 

تصانؾ ماو وتطور حركة القياس اع تطور حركة التوجيا واارشان 
الاسم  وكالهاا يشتركاد ف  مفس الجذور. اد أوائل العلااء الاؤثريد كاد 

( وأجرى تجارب 675ٔومنت  الذي أسس أول اعال لعلم المفس )األلاام  ف
عنينة عل  زاد الرجع، أيضا هماك العالم األلاام  ابيمجساوس الذي تأثر 
بفومنت وصام اقاييس عنينة. كال العالايد اسسم ف  حركة تقميد االختبارات 

 والاقاييس.

وف   5ٓ٘ٔكاد الفرن بيميا أول اد أسس أو بم  اختبار ذكاء ف  عام 
بيميا الاعنلة ف  جااعة ستامفورن. -مشر تيرااد مسخة ستامفورن 5ٔٙٔعام 

كتابا )قياس االستعنانات( والذي خصص  Hullمشر هل  5ٕ6ٔف  عام 
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الستخنام بطاريات اختبارات االستعنان ف  التوجيا واارشان الاسم  وركز 
 عل  قضية الاالءاة بيد خصائص الفرن واتطلبات الوظيفة.

ط أخر بيد حركت  القياس والتوجيا يتاثل ف  ظسور وتطوير اقاييس ربا
الطبعة األول  اد اقياسا  Strongمشر سترومج  5ٕ7ٔالايول. ف  عام 

للايول الاسمية )اقياس سترومج للايول الاسمية( حيث قام ببماء هذا الاقياس 
س اد واقع استجابات أفران كثيريد يشؽلود اسد اعيمة واصبح هذا الاقيا

عالوة عل   وسيلة اساة استخناسا الارشنود المفسيود ف  التوجيا الاسم .
تلك الاقاييس فقن استخنات اقاييس التحصيل ف  الانارس كوسيلة اد 
وسائل التوجيا الاسم  ف  العشريمات اد هذا القرد. كذلك اقاييس الشخصية 

 لعبت نورا واد كاد اقل أو أبطأ اد ؼيرها.

اهاة حركة القياس إال أد هماك امتقانات وجست بالرؼم اد أهاية اس
إليسا وامسا أمسا جعلت بعض الارشنيد أو الاوجسيد يعتانود عليسا اعتاانا 
كبيرا جنا ويسالود الوسائل األخرى إال أد هذا ال يقلل اد أهاية النور الذي 
لعبتا حركة القياس واا أمتجتا اد اقاييس لقياس الفروق الفرنية ف  نعم 

 التوجيا واارشان الاسم .حركة 

 وحتى الطتييات:  -0431الفرتة الجاىية، 

اارشان ؼير  وظسور –شسنت ظسور اارشان الاوجا لويليااسود 
والتقنم  -وظسور مظريات ف  الماو واالختيار الاسم   -الاوجا لكارل روجرز
 وكذلك تطور التربية الاسمية واالهتاام بساا -الصماع  والتكمولوج 

 و(0431)وليامطوٌ  Directive Counselingاد املوجُ اإلزغ

اد العواال الت  أثرت عل  حركة التوجيا الاسم  ظسور أسلوب اارشان 
الاوجا لوليااسود. هذا األسلوب كاد موعا اا ااتنان لطريقة بارسومز. امسج 

 وليااسود ف  اارشان تلخص ف  الخطوات التسلسلية الست اآلتيةا

جاع الاعلواات عد الفرن أو العايل اد كل  :Analysis التخليل -ٔ

  .الاصانر

تلخيص البيامات والاعلواات عد العايل وتمظياسا  :Synthesis الرتكيب -ٕ
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 .بحيث تبيد اشكلتا واصانر قوتا

تشخيص الاشكلة أو الاشاكل الاسمية لنى  :Diagnosis التػديص -ٖ

خيار ولكما  العايل )ليس لنيا خيار، لنيا خيار ولكما ؼير اتأكن، لنيا
  .تماقض بيد الايول واالستعنانات أو القنرات(-خاطئ

بانى مجاح الفرن ف  تحقيق األهناؾ الت  وضعسا  :Prognosis التيبؤ -ٗ

  .)إذا كاد لنيا أهناؾ(

أو تقنيم االستشارة عمناا يتبيد للارشن أد الفرن  :Counselingاإلزغاد  -٘

 .وضع األهناؾ( لم يوفق ف  اختيار اسمة أو تخصص اماسب )أي ف 

لتحنين اا إذا كاد الحل الذي اقترح اد  :Follow-up املتابعة أو التتبع -ٙ

خالل عالية اارشان حل جين قابل للتطبيق، إذا تبيد أد الحل ؼير جين 
فاد كل الخطوات السابقة يجب أد تعان اد جنين، أي أد تعان عالية 

 لنى الفرن. اارشان الاسم  اد بنايتسا لتحنين الاشكلة الاسمية

اصبح أسلوب ويليااسود كاا قلما يعرؾ باارشان الاوجا وكاد 
لوليااسود جسون كبيرة ف  تطور علم المفس الاسم  ف  جااعة ايمسوتا. 
اؤيني اارشان الاوجا كاموا يعتقنود ويطبقود امسج بارسومز الاسا  

كاا سيتضح  (Trait and factor approach) بطريقة أو امح  الساات والعواال  
 لما ذلك عمن شرح ذلك الامسج أو الامح .

 

للازل  Nondirective Counselingاإلزغاد غري املوجُ )املتنسكص حول العنيل( 

 :0431زوجسش 

بالرؼم اد أد أعاال كارل روجرز كامت اع الاضطربيد امفعاليا إال إمسا 
اتعلقة بسا. أنت إل  إعانة المظر ف  عالية اارشان الاسم  واالفتراضات ال

 وجا بعض االمتقانات لإلرشان الاوجا امساا

  أد التوجيا واارشان الاسم  يجب أد ال يقتصر فقط عل  الفكرة
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البسيطة الاتاثلة ف  الازاوجة بيد قنرات وساات الشخص اد جسة 
وبيد اتطلبات الوظيفة اد جسة أخرى، بل يجب أد يشال أشياء أخرى 

 .الحالة أو السلوك االمفعال  الخ اثل النافعية، الصحة المفسية،

  يجب أد تكود األهناؾ الرئيسية لعالية اارشان زيانة تقبل العايل
 .لمفسا وفساا لذاتا

  يجب توجيا االهتاام إل  التفاعل الذي يتم بيد الارشن والعايل. العالقة
اارشانية يجب أد تمطوي عل  االحترام الاتبانل والتركيز عل  أد 

اد فسم مفسا واتخاذ الخطوات الت  تاكما اد تخطيط يتاكد العايل 
والتحكم فيا بنال اد تركا للصنفة والعواال الطارئة استقبلا 

 واالستسالم لسا.

إذا االهتاام تؽير أو امتقل إل  العايل وال  أساليب اارشان بنال اد 
التركيز عل  الاقاييس واالختبارات وكذلك قل التركيز عل  الارشن وعل  

را عل  اما سين الاوقؾ واصنر السلطة والقرارات. إذا امسج روجرز إظسا
يعتبر أول امسج يمتقن ويبتعن عد امسج بارسومز وطريقتا البسيطة ف  

 التوجيا واارشان الاسم .

كثير اد افاهيم وأساليب امسج روجرز ف  اارشان ؼير الاوجا تم بعن 
الاوجا وكامت المتيجة إيجان ذلك إنخالسا واستخنااسا اد قبل اؤيني اارشان 

امسج اوحن وشاال يتضاد التركيز عل  الماو اامسام  وخبرات الفرن بشكل 
 أوسع.

 اذتسب العاملية الجاىية:-

احتاجت القوات الاسلحة خصوصا ف  أاريكا إل  الاقاييس المفسية 
لتصميؾ واختيار الجمون والاوظفيد وؼيرهم لذلك فقن أمشأت أقسام لألفران 

قاييس. فقن امشأ الجيش األاريك  برااج لإلرشان وكاد السنؾ امسا والا
توجيا األفران إل  األااكد الاماسبة لسم اد اجل رفع إمتاجيتسم واستخنام اا 

 لنيسم اد قنرات وطاقات. 

أيضا تم امشاء اركز إرشان لاساعنة األفران أو الاحاربيد عل  العونة 
توجيسسم إل  كليات أو وظائؾ اعيمة أو  إل  حياتسم الانمية العانية عد طريق

 عل  األقل اقتراح ذلك عليسم.

إنارة شئود الاحاربيد القناا  بإمشاء اراكز  5ٗٗٔقاات ف  عام 
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للتوجيا الاسم  وقن تم إمشاء عنين اد تلك الاراكز ف  رحاب الجااعات 
والكليات وأصبحت تلك الاراكز بعن ذلك ماوذج يحتذي با اد قبل عنين اد 

قرر  5ٗٙٔلجااعات الت  ترؼب ف  إمشاء اراكز للتوجيا الاسم . ف  عام ا
الكومجرس األاريك  تخصيص ابالػ االية اد اجل إمشاء برااج جااعية 
 لتنريب الارشنيد والاوجسيد الاسمييد والتربوييد أو االستارار ف  تقنياسا.

 حسكة الكياع بعد اذتسب العاملية الجاىية: 

رب العالاية الثامية علم المفس التطبيق  ااا اثر عل  ماا وتطور بعن الح
ماو وتطور حركة القياس. فروع اختلفة اد علم المفس اثل علم المفس 

التربوي أصبحت تنرس ف  الجااعات واد  -الانرس  -اارشاني-الصماع 
الاتطلبات األساسية لسا نراسة كورسات ف  أسس القياس المفس . إذا بنأت 

رة ف  استخنام الاقاييس ااا كاد لا األثر الكبير عل  حركة تتكود رؼبة كبي
التوجيا الاسم  وكاد هماك تأكين عل  أهاية االستخنام التطبيق  للاقاييس 
ااا أنى إل  ظسور الحاجة لتصايم وبماء اقاييس ياكد أد تستخنم ف  عالية 

 اارشان المفس .

بة ف  الكليات زانت أيضا بعن الحرب العالاية الثامية أعنان الطل
والجااعات ااا أنى إل  استخنام اختبارات كثيرة للنخول ف  الجااعات. تلك 
الاقاييس الت  كاد الؽرض امسا التمبؤ بانى قنرة الشخص عل  المجاح ف  
الجااعة استخنات أيضا كوسائل لاساعنة الطالب عل  اختيار تخصصاتسم 

أسئلة عد الايول الاسمية وبالتال  اسمسم. تلك الاقاييس عانة تحتوي عل  
 والتخصصية )التخصص الارؼوب فيا ف  الجااعة(.

ف  الواليات الاتحنة ينعو إل   5٘6ٔصنر ارسوم أيضا ف  عام 
التعرؾ عل  الطالب الاوهوبيد ابكرا وإعطائسم اارشان والتوجيا الاطلوب 
 اد اجل اساعنتسم عل  استثاار اا لنيسم اد اواهب وقنرات. هذا الارسوم
كاد لا اثر الاوس عل  حركة التوجيا الاسم  وعل  تقريب العالقة بيد 

 القياس واارشان الاسم .

ظسرت بعن الحرب أيضا اجاوعة اد الكتب القياة عد القياس العقل  
لعلااء اثل جونامؾ وثورمنايك وسوبر ااا زان اد قوة حركة القياس. كذلك 

ختبارات. أيضا أنى التقنم ظسرت نور مشر اتخصصة ف  مشر الاقاييس واال
التكمولوج  إل  سرعة تصحيح االختبارات والاقاييس ااا جعل استخنااسا 
سسل ف  عالية التوجيا الاسم . التقنم التكمولوج  واستخنام الكابيوتر 
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سوؾ يزين اد استخنام الاقاييس ف  اارشان الاسم  ولكد يجب أد مؤكن 
ة الوحينة الت  تبم  عليسا عالية عل  أد الاقاييس يجب أد التكود الوسيل

 اارشان وإماا يجب أد يكود اارشان عالية شاالة.

 Theories of Career Development andىعسيات الينو واالختياز املَين

(Choice: 

ظسرت ف  بناية الخاسيمات مظريات ف  الماو الاسم  وف  االختيار 
الاسم . واد تلك الاسم  وأسسات بشكل كبير جنا ف  حركة التوجيا 

المظريات مظرية سوبر ومظرية جيمزبرج ومظرية آد روي. ظسور تلك 
المظريات أنى إل  استثارة اهتاام الباحثيد بالتوجيا الاسم  وإجراء بحوث 
عنينة ف  هذا الاجال. بعن ذلك ظسرت مظريات أخرى اثل مظرية هوالمن 

حسا استقبال. تلك ومظرية تاينااد وؼيرها اد المظريات الت  سوؾ يتم شر
المظريات أصبحت بعن ذلك إطار مظري هام يجب أد يعتان عليا الاوجا 
 والارشن الاسم  كاا أصبحت تماقش ف  الكثير اد المنوات والاجالت العلاية.

أسسات مظريات الماو واالختيار الاسم  بشكل كبير ف  تطوير برااج 
كثيرة اثل اراحل الماو  التوجيا الاسم  وذلك ألمسا ألقت الضوء عل  قضايا

والاسام الارتبطة باالمتقال اد ارحلة إل  أخرى، وأمااط الشخصية والبيئة 
الاسمية الاماسبة لكل ماط، وطرق أو آليات صمع القرار الخ. وسوؾ مماقش 
تلك المظريات ف  الفصل القانم اد هذا الكتاب ومبيد أهاية اعرفة الارشن بسا 

 اسم .لك  تمجح عالية اارشان ال

مً الطتييات ( The Career-Guidance Movement) حسكة التوجيُ املَين

 حتى اآلٌ:

وسعت خالل السموات الااضية حركة التوجيا الاسم  نورها وامظورها 
فاصبح هماك تركيز اكثر عل  الوجسة اامسامية والوجونية واا تتضاما اد 

عل  إنراك أهايتا ضرورة جعل الحياة أو العال ذا اعم  للفرن واساعنتا 
كعضو ف  الاجتاع واساعنتا عل  استخنام اا لنيا اد قنرات وطاقات لك  

 يستطيع بالتال  تحقيق ذاتا وتأكينها وشق طريقا بمفسا.

صنرت عالوة عل  ذلك ف  الواليات الاتحنة اثال عنة تشريعات كاد لسا 
اليؾ إمشاء األثر عل  تسريع حركة التوجيا الاسم  وتكلفت الحكواة بنفع تك

وؼيرا وكامت تلك Headstart اراكز كثيرة للتوجيا الاسم  اثل برمااج 
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البرااج توجن أحياما ف  الانارس االبتنائية والثاموية والكليات الاسمية وكليات 
 الاجتاع وؼيرها.

 : Career Educationالرتبية املَيية 

جة المتقانات ف  بناية السبعيمات بنء ف  اا يسا  بالتربية الاسمية متي
وجست لمظام التعليم اثل اما ال يعن الفرن للعال بطريقة اماسبة. برااج التربية 
الاسمية ركزت عل  قضايا اثل الوع  بالاسد أو اعرفة الاسد، استكشاؾ 

 الاسد، اسارات عال القرار، التوجيا الاسم ، االستعنان للاسمة الخ.

 احرتاف املسغديً املَييني: 

نأت عالية وضع اعايير اعنان الارشنيد وتأهيلسم ب 57ٕٔف  عام 
لااارسة الاسمة وبنأت عالية الاطالبة بإعطاء رخصة لاد يرؼب ف  العال 

صنرت ف  الواليات الاتحنة الشروط  56ٗٔكارشن مفس  اسم . ف  عام 
 الواجب توفرها ف  الفرن لك  يحصل عل  رخصة للعال كارشن اسم .

 التكدو التليولوجي:

ستخنام الكابيوتر عل  حركة التوجيا الاسم . اصبح بإاكاد الارشن اثر ا
أو الاوجا استخنام الكابيوتر للحصول عل  اعلواات كثيرة عد الاسد وعد 
برااج التعليم الاتوفرة. وأيضا استخنااا ف  تصحيح االختبارات والاقاييس 

وع لسا وتحليل متائجسا وكذلك تخزيد اعلواات كثيرة عل  الكابيوتر والرج
 بسرعة كبيرة.

 مكازىة بني اإلزغاد املَين والعالج اليفطي:

الحظ بعض الباحثيد مزعة عنن اد الارشنيد الاسمييد إل  ترك هذا 
الاجال واالتجاا إل  اجال العالج المفس . أيضا اراكز اارشان واؤسسات 
  التعليم العال  نائاا تتجاهل حاجة الطالب إل  التوجيا الاسم  وتركز عل

اارشان المفس  واألسرى لسم. وقن يكود السبب وراء هذا الظاهرة هو اعتقان 
بعض الارشنيد باد هذا الاجال اجال بسيط ليس فيا فرصة لإلبناع 
واالبتكار. ولكد هذا المظرة خاطئة حيث أد هذا الاجال يتطلب اد الارشن 
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ضح بعض الفسم العايق والجاع بيد مظريات اارشان والعالج المفس ، ويو
 الباحثيد أدا

 الحاجة إل  اارشان الاسم  اكبر اد الحاجة إل  العالج المفس . -ٔ

اارشان الاسم  ياكد أد يكود ف  بعض األحياد عالجيا حيث أد  -ٕ
 .االستقرار الوظيف  ارتبط باالستقرار المفس  والشخص  للفرن

اارشان الاسم  يجب نائاا أد يتبع العالج المفس  لك  يكود هذا  -ٖ
 عالج فعاال.ال

اارشان الاسم  اكثر فعالية اد العالج المفس  أو عل  األقل فرصة  -ٗ
 .مجاح اارشان الاسم  اكثر اد فرصة مجاح العالج المفس 

اارشان الاسم  اصعب اد العالج المفس  خصوصا عمناا يستخنم  -٘
الارشن برمااجا اتكااال فاما ينرك عل  اما ارشن اسم  واعالج 

 قت.مفس  ف  مفس الو

يحتاج الارشن الاسم  الاحترؾ إل  خبرة ف  مظريات اارشان وأساليب 
أسلوب  -اارشان الاسم  )اارشان الاوجا أو أسلوب العواال والساات

األسلوب السلوك (.  -األسلوب السيكونيماايك -اارشان الاتاركز حول العايل
ماو الاسم  أيضا الارشن الاحترؾ يحتاج إل  اعرفة بالشخصية والتعلم وال
 وأيضا اعرفة بالاسد وخصائصسا والفرص التعلياية والوظيفية.

إذا همالك نعوة للتقارب بيد الارشنيد الاسمييد والاعالجيد المفسييد 
حيث أد المظرة اارشانية الحنيثة تشير إل  أهاية التركيز عل  الفرن 

 االجتااع (. -الاسم  -وشخصيتا بصورة شاالة )التكيؾ الشخص 

 (:Career Counseling)اجة إىل اإلزغاد املَين اذت

تشير االستطالعات ف  الواليات الاتحنة إل  وجون حاجة ااسة لإلرشان 
الاسم  ف  كل الاستويات والاراحل التعلياية. كل ارحلة اد اراحل التعليم 
تحتاج إل  طرق إرشان اختلفة حيث أد األهناؾ تختلؾ اد ارحلة إل  

 أخرى.
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برااج اارشان الاسم  يجب أد تسنؾ إل  زيانة وع   تدائية:املسحلة االب

واعرفة الطالب باألنوار الاسمية الاختلفة، وبنور العال ف  الاجتاع، 
 وبالسلوك االجتااع  والسلوك الاسئول.

برااج اارشان الاسم  يجب أد تسنؾ إل  اساعنة  املسحلة املتوضطة:

ساسية وتعلم اسارات صمع القرار الطالب عل  تكويد افاهيم عد الاسارات األ
 والتعرؾ عل  عالم العال واالمتااء "المفس " إليا.

برااج اارشان الاسم  يجب أد تسنؾ إل  االستارار ف   املسحلة الجاىوية:

تعريؾ الطالب بالاسد والتعرؾ عل  البنائل الاسمية واالستعنان للنخول ف  
 الستعنان لاسمة اعيمة.عالم العال أو التخصص العلا  ف  الجااعة ل

برااج اارشان الاسم  يجب أد تسنؾ إل  اساعنة  املسحلة ادتامعية:

الطالب عل  ترسيخ اختياراتسم الاسمية وعل  تطوير اسارات اسمية اعيمة 
واتخصصة وعل  إعانة تقييم ايولسم واستعناناتسم وعل  التخطيط للنخول 

 ف  حقل اسم  اعيد.

لنيسم حاجة إل  اارشان الاسم ا فبعض  أيضا الكبار أو الراشنيد
الراشنيد يضطرود إل  تؽيير اسمسم ألسباب اختلفة اثل البحث عد عال ذا 
اعم  رباا الد العال الحال  ال يتماسب اع أهناؾ الشخص وحاجاتا 
الشخصية أو احساس الشخص بالعزلة ف  اكاد عالا الحال  أو المعنام 

ة تؤين اا يراا بعض الباحثيد الذيد ينعود فرصة التقنم الوظيف . هذا الحاج
 إل  أد تكود برااج اارشان الاسم  استارة طيلة "نورة حياة" الفرن.

 :خالصة

الثورة الصماعية ف  أوروبا وأاريكا ف  أواخر القرد الثااد عشر  -ٔ
ؼيرت وبصورة كبيرة أااكد العال وظروؾ الاعيشة. وهذا أنى إل  

اشاكل ظسرت متيجة لعنم االهتاام  نعوة إل  ااصالح للتؽلب عل 
بالعاال والاوظفيد والتركيز عل  الصماعة واامتاج واا صاحب ذلك 

 اد ظروؾ اعيشية صعبة ف  الاند الكبرى.

علااء اعنونيد اهتاوا بنراسة السلوك اامسام  ونراسة الفروق  -ٕ
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الفرنية. جالتود البريطام ، فومنت األلاام ، وبيميا الفرمس  وؼيرهم 
وا نراسات كثيرة عد القنرات اامسامية والفروق الفرنية. ف  مشر

أاريكا علااء اثل كاتل ونيوي اهتاوا بالاقاييس العقلية ونعوا إل  
 ااصالح ف  المظام التعليا .

فرامك بارسومز أسس اكتب لإلرشان الاسم  ف  بوسطد ومشر كتابا  -ٖ
ة الثالث الت  الشسير "اختيار اسمة" والذي ذكر فيا الخطوات األساسي

 اعتقن بضرورة إتباعسا ف  اارشان الاسم .

حركت  اارشان الاسم  والقياس تزاامتا ف  التطور واشتركتا ف   -ٗ
مفس الجذور. اقاييس عنينة مشرت ف  ذلك الوقت اثل مشر أول 

واختبار سترومج للايول الاسمية  5ٓ٘ٔاختبار ذكاء ف  فرمسا عام 
 .5ٕ7ٔف  عام 

نرا وكاد لساا اثر كبير عل  حركة التوجيا الاسم  كتابيد شسيريد ص -٘
( وكتاب روجرز )اارشان 5ٖ5ٔوهاا كتاب )كيؾ ترشن الطالب عام 

(. مظرية روجرز تعتبر المظرية الرئيسية 5ٕٗٔوالعالج المفس  عام 
 .األول  الت  خالفت امسج أو أسلوب بارسومز الابسط للتوجيا الاسم 

يات ف  الماو الاسم  واالختيار ف  بناية الخاسيمات ظسرت مظر -ٙ
 الوظيف  وأصبحت تماقش ف  الاجالت العلاية والاؤتارات والمنوات.

ف  السبعيمات وسعت حركة التوجيا الاسم  اد نورها واجالسا  -7
 وأصبحت تؤكن عل  الوجسة اامسامية الوجونية ف  التوجيا.

تطورات أخرى أثرت عل  حركة التوجيا الاسم  وامسا ظسور اا  -6
سا  بالتربية الاسمية وكذلك التركيز عل  االحتراؾ والترخيص ي

 .لازاولة الاسمة وأخيرا التقنم التكمولوج 

 اإلزغاد والتوجيُ املَين يف عامل اليوو :

اا هو النور واألهاية الت  ياثلسا اارشان  اولعل السؤال الاسم اآلد
؟ وعالم سرعة والتوجيا الاسم  ف  عالم الصماعة والتقمية والاعلوااتية

، ولإلجابة عل  وتكاال وتناخل العلوم والتخصصات الماو واالتصال والتؽير
، فلقن كاد اامساد قنياا  يتعلم لم اليوم ؼير عالم األاس والااض ذلك فإد عا
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قاربا وأفران أسرتا اسمتا بالاحاكاة والتقلين واالحتكاك الاباشر بؽيرا اد أ
، لعاوايةركيب الاسم  كاد اد البساطة وا، إضافة ال  أد التفيتعلم اسمتا

. ولكد األار علايا  أو توجيسا  اسميا  نقيقا  بحيث ال يتطلب تخصصا  أو إعنانا  
يختلؾ ف  عالم اليوم الذي يعتان عل  الاعرفة وإمتاجسا، والعلم والتقمية 

  أهاية اارشان والتوجيا والاسارات البالؽة التعقين والتناخل. واد هما تأت
 –، والنور الذي ياكد أد يقوم با لخناة الفرن والاجتاع واساعنتا لاسم ا

 الكتشاؾ ايولا واواهبا واستعناناتا وقنراتا وكيفية توظيفسا –أي الفرن 
 . ف  عالم العال والشؽل واالقتصان

وااا يزين األار أهاية البطالة الت  يواجسسا شباب اليوم ف  عالم العال 
ب لتفاني اية اارشان والتوجيا الاسم  لاساعنة الشبا، لذلك تأت  أهوالشؽل

، والتأهيل ف  األعاال والاسد الاماسبة الت  ياكد البطالة واختيار التخصص
أد يتعلاسا الشباب وتتماسب اع قنراتا واؤهالتا، وبذلك يساعن اارشان 
والتوجيا الاسم  عل  الاوائاة بيد استعنان الشباب وفرص سوق العال 

الواعن والابانر  ، وزيانة عل  ذلك فإد هماك شريحة اد الشبابالاتاحة
عاليات  ، وهؤالء ياكد اكتشافسم واكتشاؾ أمفسسم اد خاللوالكفوء الابنع

، ولعل هذا الحقيقة واألهاية ه  الت  نفعت كل اارشان والتوجيا الاسم 
، بل  د تستم باارشان والتوجيا الاسمسياسات التعليم والتنريب والتكويد أ

، وسياسات إعنان الاوارن اسيا  ف  برااج التعليم والتربيةوتجعل اما ركما  أس
، والسنؾ نائاا  أد يكتشؾ الفرن ذاتا د بشرية أو تكويد رأس الاال العقل ال

واكتشاؾ اا يماسبا اد أعاال وفرص عال عل  ضوء التطورات والتؽيرات 
. وعل  ة والاتقناةالاعاصر السريعة ف  سوق العال ف  االقتصانيات التقمية

أية حال يحنن الباحثود والاختصود األنوار والوظائؾ اآلتية والت  ياكد أد 
ة االقتصان باا ف  ذلك يؤنيسا اارشان والتوجيا الاسم  للشباب أمفسسم ولحرك

 ا، وه سوق العال

 .اكتشاؾ القنرات الختبار الاسمة .ٔ

 .ااتقاد الاسم  .ٕ

 .تاكيد الشباب اد كسب الرزق .ٖ

إشههباع حاجههات الشههباب كاهها  وكيفهها  اههد خههالل تههوفير قههنرات اعلوااتيههة  .ٗ
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المتشههار الاسههد وتوزيعسهها واههنى الحاجههة إليسهها والعههرض والطلههب فهه  
سوق العال ، ااا يحاه  الشهباب اهد البطالهة بكهل أمواعسها، واها يمهتج 

 عمسا اد آثار مفسية واجتااعية سلبية.

توفر فيسها اهد أعاهال وفهرص الاساعنة ف  أنارك إاكامات البيئة واا ي .٘
 عال واواصفاتسا الاسمية واتطلباتسا الاختلفة.

 .خص واؤهالتا وفرص العال الاتوفرةالكشؾ عد قنرات الش .ٙ

، ت الاطلوبة لفرص العال الاتوفرةتوعية الشباب بالاسارات والاؤهال .7
واد ثم توعية واساعنة الشباب عله  إتقهاد ههذا الاسهارات أو تطهوير 

 سب هذا الفرص اد خالل برااج تنريبية وتأهيلسم لسا.اساراتسم لتتما

توعية الشباب بتطور االقتصان وسوق العال واااكامات الاتهوفرة واها  .6
، واهد ت واسارات قن ال تتهوفر فه  الشهبابيتطلبا هذا التطور اد قنرا

ثههم إعههنان الشههباب وتههأهيلسم وإعههانة تههأهيلسم لسههذا الاسههارات الجنيههنة 
 الاطلوبة.

ة الواقع الاسم  لاختلؾ الاسد بالاجتاع، وتاكيد الشباب تحنين خريط .5
خهر حسهب تطهور سهوق اد االستبنال وااحالل والتؽير اد اجهال اله  آ

شهباب اهد البطالهة وااحبهاط . واد همها ياكهد وقايهة الالعال واتطلباتا
، وبذلك ياكهد تمايهة قهنرتسم عله  الارومهة لتؽييهر اسمتها الته  والفشل

سا حيث يطهرأ اها يتطلهب ههذا الاوقهؾ التؽييهر اهع أعن لسا أو تنرب علي
 الماو العلا  والتكمولوج  ف  الاستقبل.

تهههوفير الاعلواهههات والبيامهههات الالزاهههة عهههد فهههرص العاهههل واالسهههتخنام  .ٓٔ
 وخصائص سوق العال ، وعد الاسارات والتخصصات التعلياية.

توعيههة الشههباب بتمههوع الاسههد وتطورههها واخههتالؾ اتطلباتسهها وازاياههها  .ٔٔ
ارههها وؼيههر ذلههك اههد الاعلواههات ذات العالقههة بسههذا الاجههال والتهه  وأخط

  اختيهار اسمهة أو عاهل أو يكود اد شأمسا التأثير عل  الاسهتسنفيد فه
 ، أو السع  للتطور والماو ف  الاسمة الاعمية.تؽييرها

، وكههذلك فهه  تحقيههق بطالههة فهه  بعههنيسا الفعلهه  والاتصههمعالتقليههل اههد ال .ٕٔ
، ة والاؤهلههة، ورفههع اعههنالت األناءالانربههاالسههتيعاب الكااههل للعماصههر 
 ورفع الكفاءة اامتاجية.   
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 اإلزغاد والتوجيُ املَين والتعليه والتينية واجملتنع :

عهد ال ياكد المظر اله  اارشهان والتوجيها الاسمه  ككيهاد اسهتقل اعهزول 
، فسههو يههرتبط ويتفاعههل ويتههأثر باجاوعههة اههد أجههزاء المظههام االجتاههاع  األخههر

، إذ يههرتبط اارشههان والتوجيهها الاسمهه  اؤسسههات االجتااعيههة األخههرىمظم والالهه
، حيهث يعتاهن الاجتاهع عله  مظااها م التربوي وبكهل اسهتوياتا واراحلهابالمظا

، وثاميهها  يوظههؾ لاتخصصههيد والخبههراء فهه  هههذا الاجههالالتربههوي أوال  اعههنان ا
ب الاجتاههع مظااهها التربههوي للتوجيهها واارشههان الاسمهه  لتصههميؾ وفههرز الطههال

لاختلهههؾ التخصصهههات العلايهههة واهههد ثهههم تهههوجيسسم  موقهههنراتسم واسهههتعناناتس
، وبالتهال  يهتم تهنريبسم وإعههنانهم لاختلهؾ الاسهد وفهرص العاهل التهه  والفميهة

. حركههة الماههو االقتصههاني فهه  الاجتاههعيتيحسهها سههوق العاههل أو التهه  تخلقسهها 
ازيههن اههد والاالحههظ أد اعظههم أمظاههة التعلههيم فهه  الههبالن العربيههة تحتههاج الهه  

، وكثيهرا  اها تواجها ث برااج اارشان والتوجيها الاسمه االهتاام وتطوير وتحني
بات وعقبهات فه  الاجتاعهات اكاتب وأسهاليب اارشهان والتوجيها الاسمه  صهعو

، فقههن ال يقتمههع الطالههب وأسههرتا ونويهها بمتههائج قيههاس قههنرات الطالههب العربيههة
ب اله  مهوع اهـد التعلهيم ، فيتهـم توجيهـا الطالهفاءتا لتخصص أو عال اعهيدوك

، فينخل الطالهب ع الطالب أو أسرتا بسـذا التوجياوالتخصص نود أخر فال يقتم
، يكهود اصهيرا ؼالبها  الفشهل والرسهوبال  تخصص أخر ال قنرة لا لنراستا ف

، ورباها يكهود اصهير والاجتاعوهما تكود الخسارة اضاعفة للطالب واألسرة 
تمقههل بههيد التخصصههات وتضههييع الوقههت الطالههب تههرك النراسههة والتسههرب أو ال

، والوصههاة االجتااعيههة المسايههة البطالههة وااحبههاط المفسهه ويكههود اصههيرا فهه  
 السلبية بأما فاشل.

وقن يواجا التوجيا واارشان الاعم  باعطيات اجتااعية وأسهرية وثقافيهة 
ن أد يهنرس الطهب أو وصعوبات تتاثل ف  أد أسرة الطالهب تعتقهن أد أبمسها البه

الطالهههب ال تتماسهههب وههههذا  ، بيماههها تكهههود إاكاميهههات وقهههنراتسهههة اهههثال  السمن
 ، فتصههر األسههرة ويصههر الطالههب اعهها  علهه  نراسههة تخصههص اعههيدالتخصصههات

. وتؤكهن متهائج ااتحامهات الكثيهر اهد الكليهات وتكود المتيجة فه  المسايهة الفشهل
مههاع ، وهمهها البههن اههد التفكيههر فهه  إقفهه  البلههناد العربيههة هههذا الاشههكلةالجااعيههة 

األسرة أو الطالب ذاتا بتعنيل أو تخصيص توقعاتها العلايهة والاسميهة والقبهول 
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بنراسههة تخصصههات أخههرى قههن ال يرؼبسهها الطالههب أو ال ترؼبسهها األسههرة ألبمسهها. 
وهمههاك آالؾ الطههالب الههذيد يضههيعود وقههتسم ويضههيعود إاكامههات الاجتاههع فهه  

وههم يهنخلود ههذا ، لسهم االسهتعنان العلاه  الهالزم لسهانراسهة تخصصهات لهيس 
، أو إرضهههاء ضهههاء ألسهههرهم، أو إرضهههاء ألصهههنقائسمالتخصصهههات اجهههاراة وإر

لايولسم ورؼباتسم المفسية فقط نود أد يكود لسم االستعنان والقهنرة الحقيقيهة 
 الالزاة لذلك .

واهههد الصهههعوبات التههه  يواجسسههها اارشهههان والتوجيههها الاسمههه  فههه  الهههبالن 
، هههو كبههر حجههم شههريحة الشههباب عااههة وبلههناد العههالم الثالههث بصههورةالعربيههة 

. وتكشؾ كل النراسات م ف  سد التعليم وااعنان الاسم وصؽار السد الذيد ه
لثالهث % أو أكثر اد سكاد البلناد العربية والعهالم اٖ٘عل  أما  ةالنياوؼرافي

حتههاجود للتعلههيم والتخصههص والتههنريب، ، فسههم يهههم فهه  سههد التعلههيم والتههنريب
، بيماهها الواقههع أد سههوق العاههل وحركههة   عاههل ونخههلوبعههن ذلههك يحتههاجود الهه

اههل لكههل اتقههنم التمايههة االقتصههانية فهه  هههذا البلههناد الماايههة ال تتههيح فرصههة ع
، واهد ثهم يصهبح التوجيها واارشهان الاسمه  اشهكلة واتخرج باحهث عهد عاهل
الكثيهر اهد  –أي التوجيها الاسمه  أو اارشهان الاسمه  –حقيقية ، فليس أاااها 

، وهمها لهيس اهد ياكد أد يتم توجيا الشباب إليسا لوظائؾ الت فرص العال وا
خيار أاام سياسة اارشان والتوجيها الاسمه  إال تشهجيع السياسهات االقتصهانية 
علهه  تحريههك االقتصههان ليههتاكد اههد الماههو وخلههق فههرص عاههل وبالتههال  ظسههور 

، اهد الاسهارات والكفهاءات والتخصصهاتفرص عال جنينة تحتاج اله  الازيهن 
يههأت  نور اارشههان والتوجيهها الاسمهه  فهه  توجيهها وإرشههان الشههباب لخلههق  وهمهها

 فرص عال جنينة ليعالوا هم فيسا ، ويعال اعسم ؼيرهم اد الشباب. 

وف  هذا السياق يأت  نور اارشان والتوجيا الاسم  ف  رعايهة وتشهجيع 
الواعههنيد أو الههروان فسههؤالء هههم الههذيد يههنفعود االقتصههان الهه  الماههو ويخلقههود 

، ويحتهاجود اله  كثيهر اهد جنيهنة الته  تحتهاج اله  أيهني عاالهةفرص العال ال
. وكاهها سههبقت ااشههارة فههالروان واارانة والخيههال واابههناعالتشههجيع والتخطههيط 

، وههم الاجتاهع اد الشباب والواعنيد هم ف  الحقيقة قانة التمايهة والماهو فه 
ية االقتصهان والتمايهة بمالابنعود والقانرود عل  خلق الحياة والنيماايكية ف  

ال أهايهة لها،  ، واد هما يصبح اارشهان والتوجيها الاسمه  التقليهنياالقتصانية
، فاارشان والتوجيا الاسم  بأسلوبا الحهنيث الهذي يركهز والعكس هو الصحيح
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عل  الابنعيد والواعنيد يصهبح ههو الارؼهوب والقهانر عله  نراسهة إاكامهات 
ء الشهباب الواعهن لاها ياكهد أد يتوجسهوا الاجتاع وسوق العاهل وتوجيها ههؤال

. وفهه  هههذا الاجتاههع إليهها اههد أعاههال واجههاالت وتخصصههات وفههرص عاههل فهه 
الشأد هماك نائاا حاجة لعقهن لقهاءات واستشهارات ونراسهات علايهة اقتصهانية 
وتربويههة واسميههة للاوائاههة والههربط بههيد سياسههات التوجيهها واارشههان الاسمهه  

 وواقع االقتصان وسوق العال.

وفهه  العههالم الاعاصههر يسههير ويتؽيههر االقتصههان الههوطم  والعههالا  بههوثيرة 
عههالم  فاقتصههان، إاكامههات اارشههان والتوجيهها الاسمهه وتطههور وتؽيههر أسههرع اههد 

، وهههذا كمولوجيههة النقيقههة والتطههور السههريعاليههوم يعتاههن علهه  الاعلوااتيههة والت
صهههاني رك ههههذا التحهههول االقتيفهههرض علههه  التوجيههها واارشهههان الاسمههه  أد يهههن

، وأد يطهور ويؽيهر اهد أسهاليب عالها وتفكيهرا لتوجيها الشهباب سهواء العالا 
ل أو للتعااههل اههع االقتصههان للنراسههة والتخصههص أو للحصههول علهه  فههرص عاهه

، أو لتحنين الاؤهالت الاسمية الاطلوبة لاثهل ههذا االقتصهان الهذي حته  الحنيث
اج ال  توجيا وإرشان وإد كاد بط ء الماو ف  العالم الثالث، فإما ال احال يحت
لمااية وباها فيسها الهبالن اسم  اختلؾ عاا كاد اوجونا  ف  الااض  ف  البالن ا

 .العربية

واساهها كههاد واقههع اارشههان والتوجيهها الاسمهه  فههإد سههوق العاههل الحاليههة 
والاسههتقبلية تتطلههب أد تتوفههـر فهه  الشههخص الاههؤهالت والخصههائص الاساههة 

 التاليةا

باسمهههة اعيمهههة أو اجاوعهههة اهههد الاجهههاالت ااهههتالك الاسهههارات الخاصهههة  -
لههة للتحههول الهه  حقههول الاسميههة، وااههتالك اسههارات أساسههية اتعههننة وقاب

سههتؽالل الاسههارات فهه  اجههاالت جنيههنة، ، والقههنرة علهه  ااسميههة اتعههننة
نرة والتصرؾ ف  اواقؾ ؼير ، باعم  القنرة عل  الاباوالفاعلية الذاتية

 .اعتانة

سوق العال ، األار الذي يستلزم عل  النوام ربط التعليم الفم  والاسم  ب -
خههل اؤسسههات التعلههيم الفمهه  اراجعههة اههنى جههونة التعلههيم الههذي يههتم نا

، كاهها أد همههاك ضههرورة اسههتارة الختيههار الاعههايير الاتبعههة فهه  والاسمهه 
، بحيث يشهارك فه  والاعارؾ الاطلوبة ف  ضوء الواقعتحنين الاسارات 
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وأجسههزة االعتاههان التعلياهه  والاسمهه  هههذا االختيههار الاؤسسههات اامتاجيههة 
 الاتخصصة والجاعيات الاسمية. 

الههه  أد تحقيهههق التهههوجسيد السهههابقيد وترجاتسههها فههه   وتجهههنر الاالحظهههة
 التعلهيم الفمه  والاسمه  فه  وتطهويراسارات فه  إعهنان الطالهب تتطلهب تحهنيث 

 ا، بحيث تتم ااصالحات التاليةالبالن العربية

، ومشهر لاسم  ابكرا  فه  التعلهيم األساسه   واإنخال اقناات للتعليم الفم (ٔ
، وذلهك ل وسائل ااعالم والتعليم عد بعهنالثقافة الاسمية والتقمية اد خال

 بالتعاود اع اؤسسات اامتاج والعال والصماعة.

تؽيير اعايير توجيا الطالب ال  التعليم الفم  والاسم  بحيث ال يبق  ههذا  (ٕ
 .ارار ف  التعليم األكانيا  العاملالست الاسار عقابا  لاد ال ترق  نرجاتا

تحسيد برااج خناات التوجيا واارشان الاسم  فه  التعلهيم العهام للطلبهة  (ٖ
 .، خاصة عل  مطاق التعليم الثاموياد الجمسيد 

زيانة االهتاام بالتعليم الفم  والاسمه  الهذي يقهوم عله  نرجهة كافيهة اهد  (ٗ
  ااطار التقم  واامتاج  بنال  الفسم العام للعلوم التطبيقية والرياضيات ف
ننة التهه  تتطلبسهها حههرؾ واسههد اههد االقتصههار علهه  تعلههيم الاسههارات الاحهه

 . اعيمة

إيجان صلة وثيقة بيد اؤسسات التعليم الفم  والاسم  واؤسسات العاهل  (٘
واامتاج وتستوجب هذا الصلة اشاركة اؤسسات العال اشهاركة اهؤثرة 

اسمهه  وبرااجهها وإنارتهها واتابعتهها فهه  تحنيههن أهههناؾ التعلههيم الفمهه  وال
وتقوياهها ، وفهه  توظيههؾ خريجيهها عمههن امتسههائسم اههد البههرااج النراسههية 
بمجهههاح، ويتطلهههب ذلهههك قمهههوات اتصهههال فعالهههة بهههيد اعاههههن التعلهههيم الفمههه  

، خاصهههة فياههها يتصهههل بتطهههوير الامهههاهج الوالاسمههه  واؤسسهههات األعاههه
الطههالب النراسههية وتحسههيد اههؤهالت هيئههة التههنريس والتخطههيط لقبههول 

 والتوجيا الاسم  لسم وتوظيفسم .

تصايم اماهج التعليم الفم  والاسم  لتتماسب احتياجهات العاهل واكسهاب  (ٙ
الطلبة الاسهارات الالزاهة لازاولهة الاسمهة فه  الواقهع اهد خهالل االرتبهاط 
بعههالم العاههل الحقيقهه  ، ويشههال ذلههك إتاحههة فههرص حقيقيههة للطلبههة للعاههل 

ية الاعتهانة اهد خهالل تهأايد فهرص اتصهال الامتج ضاد الامهاهج النراسه
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الخبرة الطلبههة باواقههع اامتههاج ، باهها يههؤني الهه  ناههج الخبههرة النراسههية بهه
 .التطبيقية ف  أااكد العال

توسيع قاعهنة التعلهيم األهله  الفمه  والاسمه  ، فهالتعليم األهله  ياكهد أد  (7
يكههود أكثههر قههنرة علهه  ربههط التعلههيم بسههوق العاههل واحتياجاتهها ، وأكثههر 

اعليههة فهه  االسههتجابة لضههعفاء الطلبههة ضههاد برمههااجسم النراسهه  لفتههرة ف
تههنريب ايههنام  فهه  اؤسسههات األعاههال يتههوفرود خاللهها علهه  الااارسههة 
الفعليهههة للاسمهههة لتثبيهههت الاسهههارات والخبهههرات التههه  تحصهههلوا عليسههها ، 

 .ينة واكتساب اسارات عالية ضروريةولترسيخ افاهيم أخرى جن

م  والاسم  بحيث ال يكود السنؾ امسا فقهط اهمح تمويع برااج التعليم الف (6
نرجات علاية ، وإماا تعط  الفرصة لاد يحتهاجود للحصهول عله  قسهط 
اههد التههنريب الاسمهه  يسههاعنا فهه  تطههوير عالهها وتههوفير فههرص التههنريب 
الفمهه  والاسمهه  الاسههتار خاصههة بههالتركيز علهه  التعلههيم والتههنريب فهه  

 الاجاالت الحنيثة.

زاة للاهنارس والاعاههن الفميهة والاسميهة باها فه  ذلهك توفير الاعنات الال (5
 .جارية للاوان التنريبية والصيامةتوفير التكلفة ال

العمايههة بتههوفير بههرااج التعلههيم الفمهه  والاسمهه  للمسههاء ، وتههوفير بههرااج  (ٓٔ
وخهناات اههد شههأمسا أد تسههاعن عله  التأهيههل الاسمهه  لههذوي االحتياجههات 

 الخاصة .

والاسمه  وباشهاركة اعلاهات التعلهيم الفمه  تطوير برااج إعهنان اعلاه  و (ٔٔ
 .اؤسسات اامتاج

ااج تعليايههة جنيههنة تمويهع بههرااج التعلههيم الثهاموي بحيههث يشههتال عله  بههر (ٕٔ
، وذلهههك اعهههنان كهههوانر فميهههة ياكمسههها نعهههم احتياجهههات ذات طهههابع اسمههه 

، وإاكاميههة التخلهه  عههد ماههط عههات الاسميههة اههد األفههران الاههؤهليدالقطا
قلينيهههة واسهههتبنالا بالانرسهههة الثامويهههة الشهههاالة الاهههنارس الثامويهههة الت

 الاطبقة ف  أاريكا وألااميا.

اراجعة التصميفات الاسمية القائاة حت  تعكس الاسد الاتاحة فه  سهوق  (ٖٔ
العال واسد الاستقبل واجاالت التعلهيم الفمه  والاسمه  الاسهتخناة فه  

قههن  سههوق العاههل تتايههز بههالتؽير السههريع والتطههور الاتالحههق، األاههر الههذي
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يتطلب إيجهان آليهة جنيهنة لتحهنيث الاسهد واواصهفاتسا وأسهاليب تأنيتسها 
 .ذلك عل  اضاود البرااج التعليايةوامعكاس 

إجههراء الازيههن اههد البحههث العلاهه  التطبيقهه  وااماههائ  فهه  اجههال التعلههيم  (ٗٔ
الفمههه  والاسمههه  ، بحيهههث تهههنرس اايجابيهههات والسهههلبيات وإيجهههان حلهههول 

فيهههذ بهههرااج التعلهههيم الفمههه    تواجههها تمعلايهههة وعاليهههة للصهههعوبات التههه
 .والاسم 

 ما التوجيُ و اإلزغاد املَين؟

الاسم  السليم ف  اختيار  هو عالية تساعن الطالب عل  اتخاذ القرار
وبالتال  الاسمة الاماسبة الستعناناتا وقنراتا وايولا، وااعنان  ،التخصص

، والتقنم والتطوراحتااالت المجاح ، وذلك بسنؾ زيانة وااللتحاق بسا لسا
حالة اد التوافق الاسم ، باعم  أد نور اارشان الاسم  يتاثل ف   وتحقيق
الفرن ف  اختيار الاسمة األكثر االئاة لا، واألكثر قنرة عل  إشباع  اساعنة
الاختلفة حت  يشعر بالرضا عمسا، ويسسم ف  العال كاا  وكيفا  بحيث  حاجاتا

 .اآلخرود عما يرض 

 :د املَينأٍداف اإلزغا

وخصائصهههسا  تبصههير الطههالب بالتخصصههات العلايهههة واألنبيههة الاتاحههة -ٔ

 .واتطلبات االلتحاق بسا

اساعنة الفرن عل  التعرؾ عله  ايولها واسهتعناناتا وقنراتها وسهاات  -ٕ
 .شخصيتا واساراتا الاتعلقة بالعال الاماسب

اساعنة الطالب عل  اختيار التخصص العلا  الذي يتماسب اهع ايولها  -ٖ

 .ناناتا وقنراتاواستع

 . إرشان الطالب الراؼبيد ف  تؽيير تخصصاتسم -ٗ

تبصههير الطههالب بموعيههة الوظههائؾ الاتعلقههة بكههل تخصههص اههد التخصصههات  -٘
 .الاتاحة

اساعنة الطالب ف  الوصول إل  القرار السليم ف  اختيهار الاسمهة الته   -ٙ

 .تتماسب وقنراتسم
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 -اتماية اسارات الطالب ف  -7

 .كتابة السيرة الذاتية -أ 

 .اء الاقابلةإجر -ب 

 .البحث عد عال -ج 

تبصير الطالب باواقع اارشان الاسم  الاتاحة عل  شبكة اامترمت  -6
 .والت  ياكد أد تقنم اعلواات ف  كل اد السيرة الذاتية والاقابلة

  :أٍه خدمات التوجيُ املَين

 ويقصن بذلك التعرض لخبرات واسعة عل  عنن كبير اد -الرتبية املَيية: -

ؾ لخبرات اركزة لااارسة أساسيات اسمة واحنة وبذلك الاسد أو التعر
التربية الاسمية برمااجا تعلياا اسميا ينور حول احور رئيس   تتضاد

الاعلواات الاسمية فياا يتعلق باتطلبات الشخصية واتطلبات  وهو توفير
حت  يستطيع الفرن أد يتخذ ف  ضوء ذلك قرارا اسميا  الاسمة بأمواعسا

  .سلياا

 ويشتال عل  تحنين ذلك العال اد اسارات عقلية وجساية -عنل:حتليل ال -

وحركية واعرفة طبيعة وظروؾ وعواال المجاح والتقنم فيا والاستقبل 
  .والاسم  األكانيا 

 ويــقصـن باالختيار الاسم  اساعنة الفرن ف  اتخاذ -االختياز املَين: -

خصيتا اد ، وذلك بعن نراسة نقيقة لشالقرار الخاص باسمة الاستقبل
  .وللاسمة اد ماحية ثامية ليستطيع الاالئاة بيمساا جسة

 اد الطبيع  أد يبنأ األفران باكتشاؾ عالم الاسد ف  -:ًاكتػاف عامل املَ -

بناية حياتسم ويلعب البيت والانرسة نورا  أساسيا  ف  تعريؾ الطفل 
الاسد الاختلفة وانة التنريب الالزم لكل اسمة،هذا ويستطيع  بعالم

بتكويد أفكار عد أمفسسم وعد عالم الاسد اد خالل  األطفال البنء
  .مضجسم تجاربسم الابكرة وعبر اراحل
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 -:دواعي االٍتناو باإلزغاد املَين

االختيار الخاطئ عمن كثير اد الطالب للتخصصات الاماسبة لسم والت   -ٔ

  . تقونهم إل  الاسد الاماسبة لسم

  .ر الخاطئفشل كثير اد الطالب متيجة لالختيا -ٕ

 .الطفرة العلاية والتكمولوجية -ٖ

التطورات والتؽيرات االقتصانية ف  النولة الاصحوبة بتؽيرات ف   -ٗ
 .سوق العال

 .تموع التخصصات العلاية الاطروحة ف  اؤسسات التعليم العال  -٘

 .قلة الاعلواات عد الاسد وخاصة لنى الطالبات -ٙ

 :عوامل التوجيُ املَين

ا العالية الت  تستم باساعنة الفرن ف  اختيار يعرؾ التوجيا الاسم  بأم
 اد الاسد وأد يقرر اصيرا الاسم  بمفسا بماء عل  عواال عنينة امسا اسمة

:- 

حيث يختلؾ األفران ف  تحنين أهناؾ حياتسم  -حتديد األٍداف: 

، فامسم اد ا األهناؾ باختيار اسمة الاستقبلوترتبط هذ .الاستقبلية
راوق، وامسم اد يرين اسما توفر لا نخال  ا يرؼب أد يكود لا اركز

  .تحقيق هنفا باختيار اسمتا حسب ذلك طيبا  حيث يسعـ  كلٌ امسم إل 

 إد اعرفة الذات تعال عل  زيانة النقة ف  اختيار الفرن -معسفة الرات: 

اقنار الاعلواات الت  تعتان عل  الخصائص الشخصية و، ولاسمتا
 .عد مفسا ينركسا الفرن

 عل التعرؾ عل  ايول الفرن و يتطلب التوجيا الاسم  النقيق -امليول: 

األحياد يكود لنى الفرن الذكاء استوى ذكائا، فف  بعض قنراتا و
الت  تؤهلا للمجاح ف  اسمتا ؼير أما ال ياتلك الايول الت   القنراتو

وإنارية وإعالاية كتابيا فمية وفسماك ايول علايا و .تشنا إليا
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  .رياضيةواجتااعيا و

 حيث يكود لاستوى الذكاء العام للفرن وللقنرة -الكدزات العكلية العامة: 

ال ياكد أد تتساوى أي نور الكبير ف  االختيار الاسم  والعقلية ال
اد األفران ف  هذا القنرات و لذلك تختلؾ فرص المجاح  اجاوعا
 .أاااسم

ج تختلؾ الاسد اد حيث اا تتطلبا اد قنرات خاصة فسماك اسما تحتا 
أُخرى تحتاج لاسارة و نقا ينوية فمية ذات استوى عاٍل و إل  قنرات

كذلك مجاحا أو فشلا ف  ف  إختيار الفرن لاسمتا و لذلك تؤثر القنرات
 .الاسمة الت  اختارها

تعرؾ الشخصية بأمسا التمظيم الفرين لالستعنان الشخص  للسلوك ف   
قائايد بسا خصائص الاختلفة لذا مجن بعض الاسد تتطلب اد ال الاواقؾ

  .اسد أخرى شخصيا اختلفة عد

 :دوز املسغد املدزضي 

تبصير الطالب باساراتا وقنراتا الاختلفة الت  تؤهلا بالتال  لنخول  
العلا  الاماسب لا، وكذلك الوظيفة الت  تتالءم اع  التخصص

 .الاستقبل استعناناتا وايولا ف 

التخرج ف  تماية يساعن الارشن الانرس  الطالب الاقبليد عل   
كتابة السيرة الذاتية واالستعنان للاقابلة الوظيفية وتماية  اساراتسم ف 

 .البحث عد عال اساراتسم ف 

تزوين طالب الارحلة الثاموية باعلواات عد التخصصات الاتوفرة ف    
  .الجااعات واجاالت العال ف  كل تخصص

 .عقن جلسات إرشان اسم  فرنية وجااعية 

لب عل  اتخاذ قرارا الاسم  بمفسا ف  ضوء اا توفر لنيا اساعنة الطا 

 .اد اعلواات تتعلق بطالب الخناة

 يستخنم الارشن الانرس  ف  اارشان الاسم  وسائل عنينة وتقميات حنيثة 
وايولسم الاسمية وسااتسم لاساعنة الطالب ف  قياس قنراتسم العقلية 



 

 

 

 ملهنة املستقبل مهارات اختاذ القرار ٖ٘

اد التخصصات بحيث يوجا الارشن الطالب إل  اجاوعة  ،الشخصية
  .الاالئاة لا

 تعريؾ الطالب بقنراتا وايولا واستعناناتا باساعنة السيئة التعلياية 
بالانرسة وول  األار والااارسات الشخصية ف  جااعات األمشطة 

يزاولسا خارج الانرسة وناخلسا أو استخنام ترتيب هرا   واألعاال الت 
أو متائج اقاييس  واستعناناتا حسب أولوياتسا الهتااااتا وايولا

 .القنرات

 اساعنة الطالب ف  الحصول عل  الاعلواات والبيامات الاتعلقة باختيار 
الاقررات والتخصصات وكذلك شروط االلتحاق باؤسسات التعليم 

وفرص العال الاتاحة، والاساعنة اد خالل اؤسسات  والاسد الاختلفة
صص أو األشخاص الذيد نرسوا هذا التخ التعليم العام وخبرات

تصنرها والبيامات والاعلواات الت   األشخاص الذيد يقواود بتنريسسا
اد خالل الاحاضرات والمنوات  وزارة العال أووزارة التربية والتعليم و

بتمظيم هذا الاعلواات  ذات الصلة أو وسائل ااعالم، اع قيام الطالب

  .بشكل يساعنا ف  اتخاذ القرار

 الاعلواات الاتوافرة لنيا وبيد قنراتا اساعنة الطالب بالاوازمة بيد 
وايولا واستعناناتا اع اراعاة باد يكود االختيار اتايزا  بالارومة 

التكيؾ اعا واراعيا  اتطلبات الاجتاع وظروفا األسرية، واد  وإاكامية
 .االختيار فرصا  كثيرة للطالب يتيح هذا

اق بالنراسة اساعنة الطالب عل  اتخاذ القرار وتمفيذا وذلك بااللتح 
  .والتكيؾ اعسا

استشارة ااباء وأهل االختصاص والارشن الانرس  حول الاسمة 
 .الاماسبة لك، واعرفة شروط القبول

 افعليك عمن اتخاذ القراراد تقوم بـ

 .حنن رؼباتك واحتياجاتك وايولك وقنراتك 

  .حنن اصانر اعلوااتك وحللسا 

  .حنن اختياراتك 
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  .اتك وصمفسااجاع الاعلواات عد اختيار 

  .قيم اختياراتك وفقا  لايولك وقنراتك واستعناناتك 

 .اختر واصمع قرارك 

 .مفذ وتابع وطور ذاتك بالتخطيط الجين 

وف  ظل هذا الواقع فإد الفرص النراسية والوظيفية لسا اتطلبات كثيرة 
إعنان السيرة الذاتية واالستعنان اجراء الاقابلة الشخصية، وهما سوؾ  إحناها

 -- لك مبذا عد تلك الاسارات ف  كتابا السيرة الذاتية و االستعنان للاقابلة نمتق
. الشخصية

 :إعداد الطرية الراتية

إد الحصول عل  وظيفة تماسب الفرن أار ف  ؼاية األهاية خاصة اع 
، واعاماتسم اد ن أعنان الخرجيداجاالت العال واتطلباتسا وتزاي تعقن وتموع
بطالة، فالسيرة الذاتية ه  أول اا يشن امتباا صاحب وامسا ال اشكالت عنة
باثابة أناة تسويقية للاؤهالت والخبرات واا ستضيفا لجسة العال  العال فس 
فاد خاللسا يتم التعرؾ ابنئيا  عل  القنرات والايول والاؤهالت  .الاتقنم لسا

ا ، فس  إد حسد إعنانها ياكد أد تقنم امطباعبرات العاليةوالخ العلاية
الفرن وتؤهلا للحصول عل  اوعن للاقابلة الشخصية الت  ه   إيجابيا  عد

  .الوظيفة فرصتا للحصول عل 

  :املعلومات اليت تتضمنها السرية الذاتية

 البياىات الػدصية:-  

جمسية، ال (،، اكاد الايالن )الانيمة والنولةاالسم بالكاال، تاريخ الايالن
الاحاول أو  ر رقم هاتؾ الامزل أو الساتؾ، اع ذكالعمواد البريني بالكاال

 .رقم الفاكس والبرين االكتروم  إد وجن

 املؤٍالت العلنية:-  

 ، )اسم الانيمة والنولة الت  تم فيسااصيل النراسة الثاموية والجااعيةتف
 تلق  التعليم الثاموي والجااع ، تاريخ االلتحاق والتخرج ف  كل اد الثاموية
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 –التخصص  – الكلية -، واسم الجااعة–الفرع  –نرسة ، واسم الاوالجااعة

 .وموع النرجة العلاية

 الدوزات التدزيبية:- 

 (.موع النورة، اكاد تمفيذها، وتاريخسا )الشسر والسمة

 ارتربة العنلية:-  

، أسم الاسا  الوظيف اواقع العال الت  تم العال بسا سابقا  إد وجنت )

 .واالمتساء جسة العال، اع ذكر سمة وشسر البنء

 :أىػطة وخربات إضافية  

الت  زاولتسا سابقا   تذكر كافة الخبرات واألمشطة التطوعية واالجتااعية
 .عليسا وأيضا  الشسانات التقنيرية أو الجوائز الت  تم الحصول

 :املَازات اللغوية  

يذكر استوى التحنث والكتابة ف  اختلؾ اللؽات الت  يجينها الفرن، 

 .األجمبيةالعربية امسا و

 :مَازات اذتاضوب  

 .تعرض أهم الاسارات ف  اجال الحاسب اآلل  والبرااج الت  تم إجانتسا

  :اهلوايات  

 .تذكر السوايات الت  لسا عالقة بالاسام الوظيفية الت  سوؾ تقوم بسا

 

  :غدصيات مسجعية  

الجااعة ياكد  يذكر الطالب أسااء ثالثة اد أساتذتا ف  الانرسة أو
أرقام هواتفسم،  إليسم لالستعالم عما، اع ذكر عماويمسم البرينية أوالرجوع 

 .(االحظةا )توفر هذا الاعلواات عمناا تطلب فقط
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  غسوط جيب مساعاتَا عيد كتابة الطرية الراتية: 

 وجسة العال حت  لعال واتطلبات المجاح ف  ااارستااالاام بطبيعة ا ،
لاعلواات الت  يبحث عمسا ا لكأد تذكر ف  السيرة الذاتية وكذ ياكد

 .صاحب العال

 وتوضع الاعلواات فيسا  تزين السيرة الذاتية عد صفحتيديجب أال ،
 .بشكل اوجز وكاال ونقيق وصانق ف  الاضاود

 والزام  )أي اد لترتيب الامطق ، وااراعاة الوضوح والمظام ،
 (.األحنث لألقنم

  يجب أد تكود اطبوعة آليا  وعل  ورق ذو موعية جينة. 

 يكود حجم الخط اتوسط وواضح. 

 عنم استخنام األلواد والصور. 

   توضيح الخبرات األكثر اباشرة واألكثر االئاة للوظيفة وترتيبسا زاميا
 .وتوضع تحت عماويد لتبرزها

  التركيز عل  السرن الاوجز للخبرات والاسارات الت  يتطلبسا العال
 .الشاؼر

  شخصية ليس لسا عالقة اد األفضل عنم ذكر خبرات، أو اعلواات
  (.عنن أفران األسرة بالعال اثل)الطول، الوزد،

 ذكر كافة الخبرات العلاية الت  لسا عالقة بالعال الاطلوب. 

 ياكد أد تتضاد السيرة الذاتية صورة شخصية حنيثة والومة. 

  استشير أقرب ارشن اسم  ااد لا خبرة بسذا الاجال لاعرفة رأيا
 .ةبصراحة فياا كتبت بالسير

 :توجيَات عامُ

  عل  الطالب أد يكود عل  علم بالاوان الت  سوؾ ينرسسا سواء
  .المظرية والعالية ف  اجال الارحلة التعلياية الت  اختارها
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  عل  الطالب أد يكود عل  علم باتطلبات اختيار موع النراسة وأد
والتفوق بسا سيتيح لا فرصا  أفضل لاللتحاق باؤسسات  المجاح

العال وينعم قنراتا الاسمية بعن إتاام تلك  خرى وسوقالتعليم األ

 .الارحلة

  عل  الطالب أد يطلع ويلم بإجراءات التسجيل واتطلبات تلك
  .النراسة وشرحسا للطالب قبل أد يقرر قرارا المسائ 

 :مَاو املسغد الطالبي يف ٍرا اجملال

 تبصير الطالب بطبيعة النراسة أو التخصصات الت  سينرسومسا ف  -ٔ

 .الارحلة القاناة واتطلباتسا

 تبصير الطالب باختيار النراسة أو التخصصات الت  تتماسب اع ايولسم -ٕ
وقنراتسم واستعناناتسم نود إجبار وكذا يوضح شروط االلتحاق 

  .الاختلفة عمن االختيار باؤسسات التعليم

تبصير أولياء األاور حول الاشاركة الواعية اع أبمائسم ف  اختيار  -ٖ
  .ة أو التخصصالنراس

نراسة واماقشة رؼبة الطالب ف  تؽيير النراسة أو التخصص قبل أد  -ٗ
 .تضيق نائرة االختيار بضياع الوقت

اساعنة الطالب عل  التوافق العلا  اع النراسة أو التخصص الت   -٘
والتمسيق اع السيئة التعلياية وأولياء األاور ف  اعالجة  اختاروها

  ب.يواجا الطال الفشل الذي قن

تشخيص حاالت التأخر النراس  لنى الطالب بالتمسيق اع السيئة  -ٙ
وأولياء األاور والاشاركة ف  وضع الخطة العالجية لسم  التعلياية

 .واتابعتسا

إكساب الطالب كأفران واجاوعات الاعارؾ والاسارات واالتجاهات  -7
 :التالية

 .(تماية الشعور بالذات )القنرات واالستعنانات والرؼبات -أ 

 (بالفرص الاتاحة )التعلياية والاسمية الوع  -ب 
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 .تعلم كيفية االمتقال اد صؾ آلخر -ج 

 .اسارات اتخاذ القرار -ن 

 .عقن جلسات واقابالت فرنية أو جااعية لتوجيا الطالب اسميا   -6

استخنام األساليب العالجية لاساعنة الطالب عل  استبصار وتفسم  -5
 .أمفسسم وتصحيح اتجاهاتسم النراسية والاسمية

بأسرة الطالب وتمسيق العال اعسا وتوعيتسا حول إتاحة  االتصال -ٓٔ
التخاذ القرار الاماسب حول اختيار النراسة أو التخصص  الفرصة لا

  .الاماسب لا

توظيؾ جااعات األمشطة الانرسية كااذاعة والصحافة الانرسية ف   -ٔٔ
 .تقنيم وتوضيح الاعلواات والبيامات الخاصة باجاالت النراسة والاسد

لطالب بالاعلواات والخبرات الاتعلقة بالتخصصات النراسية تزوين ا -ٕٔ
 .ف  الجااعات والكليات والاعاهن الاتخصصة

 .تزوين الطالب بأحنث الاعلواات الاتعلقة بسوق العال وعالم الاسد -ٖٔ

األهلية لطالب هذا خطة زيارات للاؤسسات الحكواية و إعنان -ٗٔ

 .سة هذا الاسدالصفوؾ للتعرؾ عد قرب عل  الواقع الاينام  لااار

للتعرؾ عل  األهلية ت للجااعات والكليات الحكواية وإعنان خطة زيارا -٘ٔ
 .اااكاميات الاختلفة لساالتخصصات و الخناات و
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 الفصل الجاني

 اإلطاز اليعسّي والّدزاضات الّطابكة
 

يتضّاد ههذا الفصهل إطهارا  مظريها  لّكهل اهد العوااهل الاسهاهاة فه  اختيهار 
اّتخهاذ القهرار بااضهافة إله  الّنراسهات الّسهابقة ذات  واسهاراتالاستقبل  اسمة 
 الّصلة.

 :عسّيالّي اإلطاز

 (Contributing Decision Making خــاا الاــلا  العوامــا املــ علة الــ  ات   

The Factors): 

تخهذة، واهد ر فه  موعيهة القهرارات الاُ لته  تهؤثّ اكثير اهد العوااهل الهماك 
واح  الّمه إد  خهذ القهرار حيهث لاتّ  كويد الشخصه ّ التّ  أوة صيّ بيمسا العواال الشخ

عمصهر حاسهم فه  ههذا  وإاكاماتهاخذ القرار ونوافعا وقنراتها يكولوجية لاتّ السّ 
ة الته  ة واالقتصهانيّ ة والحضاريّ ة والثقافيّ ة، كاا تلعب العواال االجتااعيّ العاليّ 
ة القههرارات التهه    موعّيههكبههرى فهه أهّايههةتخههذ بسهها القههرارات ل البيئههة التهه  تُ تاّثهه

 ،خههذ القههرارتّ اُ  أاههامخههاذ القههرار والوقههت الاتههاح يههت اتّ توقّ  أاههاخاذههها. ياكههد اتّ 
ة اتخهاذ عالّيه إد  خذة، حيهث رة ف  القرارات الاتّ فيعتبر كذلك اد العواال الاؤثّ 

شهكلة فر الوقهت الهالزم لتحليهل الاُ اد تهوّ  نة ولذلك البنّ ة اعقّ القرار عالية عقليّ 
 وإشههراكالعاههل الفريقهه   أد  والشههك  ،البههنائل واتخههاذ القههرار الاماسههب وتطههوير
فهه  اتخهاذ القههرارات اههد العماصهر الاساههة فهه  اتخهاذ قههرارات حكياههة.  اآلخهريد
ة اتخهاذ القهرار كبيهر فه  عالّيه تأثيراثيرة ذات  أخرىهماك عواال  د  إف عاواا  

 .(ٕٓٔٓبوجانو وموفل، أ)

ة اتخهههاذ القهههرار فههه  ثهههالث اهههع عالّيهههرات التههه  تتفاعهههل الاتؽّيههه تمفُصههه
 كويد المفسه ّ التّ  أوة خصيّ العواال الشّ الاجاوعة األول  ه   اجاوعات وه ا

ة الته  تصههؾ البيئههة العوااهل االجتااعّيهه، والاجاوعههة الّثاميهة ههه  واالجتاهاع ّ 
ة )حبيههب، الثقافّيهه أوة العوااههل الحضههاريّ ، والاجاوعههة الّثالثههة ههه  ةاالجتااعّيهه
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ٔ557 .) 

 هي: ف تخذ الالا ل بها ُمغوط اليت يتأع لض فيما يتعلق با أما

، تخذ القهرارحتياجات اُ ، وإةالاتطلبات التمظيايّ ، وةروؾ البيئيّ ضؽوط الظّ 
 (. 557ٔة لاتخذ القرار )السواري، اتيّ م والقماعة الذّ القيّ واد ثم 

ر علهه  اتخههاذ العوااههل التهه  تههؤثّ  الههذي لخههصّ  Elbing البمههػ وهمههاك ماههوذج
   وه ا قرارال

عهد العهالم  الته  تخلهق لهنى الفهرن ماوذجها  و األساسية،عة الاعرفة الاتجاّ 
بطريقههة انروسههة،  أو تلقائيهها   التهه  تههتمّ ، وات اتخههاذ القههرارعالّيهه، وثههم الاحههيط
  ة.جااعيّ  أوة فرنيّ 

ق باههنى اسههتخنام التهه  تتعلّهه، وتيجههةافتراضههات عالقههات السههبب والمّ أيضها  
االحتياجههات اامسههامّية، والت لتحليههل فهه  اواجسههة الاشههكّ يههة لالفههرن للطههرق الفمّ 

ة وتحقيق واالجتااعيّ  األساسّيةالفرن الحتياجاتا  بإشباعالت  تتعلق و ،ةالبشريّ 
التهه  تتعلههق بتعلههيم الفههرن والقههنرات التهه  ، وابقةالخبههرات الّسهه، وبعههنها الههذات

شههباعات إالتهه  تتعلههق باهها يمتظههرا الفههرن اههد و ،عههاتالتوقّ ، وثههم حصههل عليسهها
قافيهة د البيئهة الثّ وتتضهاّ  ،مقافهة والقهيّ الثّ ، وأخيرا  اختلفة لالحتياجات الاختلفة

 .(ٕ٘ٓٓ)الخلؾ، ة واختياراتا ر عل  قياا الشخصيّ الت  تؤثّ وللفرن، 

ات اتخاذ القرار ف  ثالث فئاتا ر ف  عاليّ لعواال الت  تؤثّ ا ياكد تصميؾ
مقص الخبههرة والاعرفههة باتخههاذ عوااههل تتعلههق بهه، وعوااههل تتعلههق بالاعلواههات

 (.ٕٗٓٓ، وآخرودة لاتخذ القرار )الريااوي عواال شخصيّ ، والقرار

رة علهه  صههمع القههرار لههنى العوااههل الاههؤثّ  (Bartsch,1995)كشههفت نراسههة 
كاء، ة اثهل الهذّ دا عوااهل اعرفّيهة والته  تتضهاّ لبة للارحلة اا قبهل الجااعّيهالطّ 

ة ا محو السنؾ، وعواال اجتااعيّ ة والتوجّ ة اثل االستقالليّ وعواال ؼير اعرفيّ 
عم اتفرقههة اثههل الههنّ  أخههرى، وعوااههل اآلخههريداثههل بمههاء عالقههات ماجحههة اههع 

 األسري.

رة بأتخهاذ القهرار الته  اهد اد العوااهل الاهؤثّ  ا  هماك كثير ياكد القول بأد  
حصهرها،  أوياكهد التمبهوء بسها  العوااهل الته  ال أيضاالااكد حصرها، وهماك 

كعوااههل  اآلميههةة والظههروؾ ة والبواعههث المفسههيّ بأعتبههار الفههروق الفرنّيههوذلههك 
 ة اتخاذ القرار. هااة بعاليّ 
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 :(Decision Making) داذ الكسازاّت

فسهههو فههه  اللؽهههة اهههد اهههاّنة ق ر ر، القهههرارا الهههرأي الهههذي ُيتخهههذا  :الاـــلا 

ياّثهل  وياضيا اد يالهك اتخهاذا وإاضهاءا، وههو القهنرة عله  اواجسهة اوقهؾ
يحتههاج إلهه  الفسههم كاهها يحتههاج إلهه  الاعلواههات التهه  لة أو تحههّني للفههرن، واشههكّ 

فهاروق عبهنا  وأحاهن )وفق األفضهلّية  ويرّتبساتساح باماقشة الحلول والبنائل 
 (.ٕٗٓٓالزك ، 

( عالّية إتخاذ القرار بأّمسها عالّيهة تفكيهر اركبهة تسهنؾ 555ٔ)جرواد،  
ة للفههرن فهه  اوقههؾ اعههّيد بسههنؾ إلهه  اختيههار أفضههل البههنائل أو الحلههول الاتاحهه

 الوصول إل  تحقيق السنؾ الارجّو.

( بأّمسا عالّيهة حسهم لاوقهؾ اشهّكل يعتاهن عله  الوظيفهة ٕٔٓٓ)الطائ ، 
العقلّية، أي أّمسا عالّية اعرفة تمطوي عله  سلسهلة الفّعاليهات العقلّيهة كاامتبهاا 

يههؾ بالبههنيل واانراك والابههاناة اههد أجههل تحقيههق السههنؾ الاطلههوب بعههن الّتعر
 الاطلوب بتأٍد ورويّة.

( عاليههة اتخههاذ القههرار بأّمسهها عالّيههة االختيههار ٖٕٓٓحبيههب، )وقههن عههّرؾ 
الههواع  بههيد البههنائل الاتاحههة فهه  اوقههؾ اعههّيد، ويضههيؾ أّد اتخههاذ القههرار هههو 
العال عل  اختيار أفضل البنائل بعن نراسهة الّمتهائج الاترتبهة عله  كهل بهنيل أو 

ألهههناؾ الاههران تحقيقسهها ويههتم اختيههار البههنيل والخيههار فهه  خيههار، وأثرههها علهه  ا
ضوء اجاوعة اد الاحّكات والاعايير الته  تهم رصهنها اهد قبهل اتخهذ القهرار 

 للاساعنة ف  اّتخاذ القرار الصحيح.

 داذ الكساز:ية الّتالعلّن واملدازعجاٍات االّت

فس الهمّ  وعلهم اانارةايهنام   العلاهاء والبهاحثود فه بهيد  ختالفهاتاسر تظّ 
تجاهسم ف  تماول اوضوع صمع القهرار، حيهث نرسهوا ههذا إربوي اد حيث التّ 

واحههن اههمسم فلسههفة يمطلههق امسهها،  اههد طريقههة، وكههاد لكههلّ  أكثههرة فهه  العالّيهه
 ز عليسا ؼيرا.ركيز عل  الجوامب الت  يركّ واختالؾ التّ 

الت وصهمع لحهل الاشهكّ  أساّسهييدامسجهيد  اانارةالباحثيد ف  اجال  مسج
 وهااا قرارال
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ام  الاههمسج الّثههاألجههزاء، وز علهه  الههذي رّكهه (أالسههتمتاج ) األولالاههمسج 
ة جنيهنة تجاهع يقتهرح سهاعات  مظرّيهو ،العاهل ككهل عله  أّكنوالذي  (المظاا )

 (.ٕٓٓٓ، ساعات ) بيد الامسجيد ه  مظرية التحليل السرا  للقرارات.

لعلاه  الهذي تمهاول ا اامتهاجوفهرة فه   األكثهرههو  ااناري األنبقن يكهود 
الث مع القهرارات اهد الوظهائؾ الهثّ ة ُصهعالّيه د  اوضوع صهمع القهرار، وذلهك أل

صال القيانة واالتّ  إل  بااضافةالاعاصر  ااناريف  الفكر  اانارةة ف  الرئيسيّ 
 .(557ٔ،)حبيب

 

 :وهي جاهاتات  ةة صنع الالا  يف عالعاملي  العلماءد س 

لة عمن التعاال اع الاشهكّ  األفرانالت  يتبعسا اهتم بوصؾ الخطوات  :األّول

اهههاذج جهههاا " المّ ، ويسههها  ههههذا االتّ األاثهههل القهههراراوقهههؾ صهههمع  أو
اثههههل ماههههوذج تيههههنااد وهههههار  (Descriptive Models)ة" الوصههههفيّ 

Teadman and Har   وماوذج هيلتهودHilton  وماهوذج فهرومvroom 

 .Vangichوفامش   Gelletوماوذج جيالت   

ن، اثهل ساعن الفرن عل  الوصول التخاذ القهرار الجّيهباا يُ  االهتاام اىي:الّج

 . Franklinعمن فرامكليد مع القراراوذج الخط  ف  صُ المّ 

لسا الفرن الته  اتضهحت الت  يفضّ  صمع القرار أساليب عد الكشؾ الح:الّج

 . Harrison & Bramsonة هاريسود وبرااسودف  مظريّ 

 :اآلتيالنحو  ال  الالا اختاا ة يف املية املدا س الفكلي 

عاليههة اتخههاذ القههرار  أد   إلهه تمظههر هههذا الانرسههة  ة:املد ســة الوايعي ــ  -ٔ

القرار فه  ضهوء نراسهة  باتخاذة ف  الوقت مفسا وتعتان اليّ ة وعَ ايّ لْ عِ 
حهل الاشهكلة، وتكلفهة كهل بهنيل  أاهامة والبهنائل الاتاحهة لة الحاليّ الاشكّ 

 روؾ البيئية الاحيطة.لظّ تاحة واالاُ  اااكامياتف  ضوء 

كافههة الاواقههؾ  إلهه مظههر وفهه  هههذا الانرسههة يُ  :اإلســتاتيجي ةاملد ســة  -ٕ

اشهكلة  أواوقهؾ  كهلّ  إل ما يجب المظر أالت  تار بسا الامظاة وتعتبر 



 

 

 

ٗٙ 
 مهارات اختاذ القرار ملهنة املستقبل

عاليههة الافاضههلة بههيد البههنائل الاتاحههة التخههاذ  أثمههاءناخهل الامظاههة فهه  
سجسهها الامظاههة، وبمههاء العااههة التهه  تمت ااسههتراتيجيةالقههرار فهه  ضههوء 
 أحيامهها  الامظاههة  إليسههاتتصههؾ القههرارات التهه  تصههل  أدْ علهه  ذلههك ياكههد 

فه  تهرجيح   تلعهب نورا   إستراتيجّيةلوجون اتؽيرات  ن، مظرا  بعنم الرشّ 
 عل  القرار. ا  تخذ بماءالذي يُ  األاثلالبنيل 

كههل عطيههات الواقههع ليسههاير اُ  توفيقيهها   ل اتجاههها  وتاّثهه املد ســة املختلطــة:  -ٖ

 ااطهارفه  ضهوء  أيضها  وذلهك  ،لة تستلزم اتخاذ قرار اهااشكّ  أواوقؾ 
 (. 557ٔاة)حبيب، االستراتيج  العام الذي تمتسجا الامظّ 

أاا اد وجسة مظر علااء المفس وبوصفا سلوكا  امساميا  اعقنا ، حيث أكهن 
لهم علااء الّمفس عل  أّما بقنر اا أصبح لاشّكلة التمبؤ اد أهاّية، ف  ايناد ع

الههّمفس، امعكههس ذلههك علهه  أعاههال اتخههاذ القههرار، حيههث ظسههرت ماههاذج اتعههّننة 
لسلوك االختيار، وإد  هذا األعاال أظسرت أد  عالية اتخاذ القرار ليست وحهنة 
سههلوكية امفصههلة بههل لسهها مفههس اجههاالت الّظههواهر السههلوكية األخههرى كههاانراك 

اشهههّكلة سهههلوك االختيهههار  والّتفكيهههر والهههّتعلم والهههّنوافع، وفههه  ههههذا الحالهههة فهههاد
أصبحت أكثر تعقينا  للمهاس الهذيد اضهطلعوا بتحنيهن الاتؽيهرات الته  ُتسهسم فه  
عاليات اتخاذ القرار مفسهيا  واجتااعيها  وفلسهفيا  والتعقيهن فه  ذلهك ال يهأت  اهد 
اجرن وجون بنيليد بإاكاد اامساد أْد يقوّاساا ويرتبساها بتتهابع ُيسهسل التمبهؤ 

حقا ، بل تأت  اد وجون بنيليد يرؼب فيساا الفهرن أو يحهاول بسلوك االختيار ال
تجمبساا وبشكل اتساٍو أو بفهرق طفيهؾ جهنا ، أو عمهناا يكهود ؼيهر اتأكهن اهد 
الّمتائج الاترتبة عليساا. وكهل ههذا زان اهد نافعيهة الاختصهيد فه  علهم الهّمفس 

حا  إله  متهائج أّكثهر وضهولتركيز جسهونهم فه  البحهث والتقصه  بؽيهة الوصهول 
 (.567ٔ، )العبيني

واساا تكهد االجتسهانات والجوامهب الته  تماولهت ههذا الاوضهوع الحيهوي، 
يبق  هذا السؤال الذي لم يشبع بحثا  اد وجسهة الّمظهر المفسهّية ههو كيهؾ يتخهذ 

 الماس قراراتسم؟ 

 :Psychoanalytic ىعسية الّتخليل اليفطي

عهد الم ظريهات األُخهرى  يختلؾ الّتحليل الّمفس  باعتبارا مظرّية للشخصّية
فهه  اجههال علههم الههمفس، سههواء اههد حيههث األسههلوب الههذي اسههتخنم فهه  جاههع اهها 
تضّامتا المظرّية اد بيامات أو اد حيث اصانر هذا البيامات، وكهاد لاسهلاات 


