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اته ومهاراته   نيه الفر بعد اكتسابه للمعارف و تطوير استعدا ااختيار المهني هو التصور ي
ر مرحلة انتقاء اأفرا ليشغلوا موضع أو  را على امتها مهنة فهي تعت و قا المعرفية،لي

 .مهنة أ تطابق مواصفاتهم ،أ أ تطابق مواصفات الفر ومواصفات منصب العمل 

وي الفر وتطوير قدراته  سسات المجتمع تسعى إلى ت سسة م م     فالجامعة هي م
، وبالتالي فهي تحتل أهمية بالغة كونها  ل شغل أحد المه اته ليتولى في المستق واستعدا
و منها، والتي تتمثل في  ونات يت ا النمط م التعليم م له وله مرحلة تهيئ الفر لمستق

ة  ل التنظيمي، الطل ة التدريسية الهي  الخ...الهي

وناتها اأساسية       ا اأخير أحد م ر ه وينه . ويعت وفي المرحلة اأخير م مسار ت
، والمهنة التي سيمتهنها في  و لد الطالب تصور ونظر حول عالم المه الجامعي ت

ا التصور يم أ يتجد انطاقا م واقع ااختيار المهني لخريجي الجامعة ل، وه  . المستق

ر  ومنه جاءت الدراسة بعنوا واقع ااختيار المهني لخريجي الجامعة الجزائرية لجامعة بس
ر وعرفا والفهرس كل  هداء وش دأ ب جا حيث تضم خطة بحثية في خمسة فصول ف نمو

 .م المحتويات ثم المقدمة

 

 

الية، تساؤات :      جاء في الفصل اأول بعنوا مدخل إلى الدراسة ال تم فيه تحديد اإش
: وبعد الفصل الثاني. الدراسة، وأهمية الدراسة وأهداف الدراسة وتحديد المصطلحات

بعنوا ااختيار المهني ال تم فيه التعريف بااختيار المهني باإضافة إلى نظريات 
شرية  وافع ااختيار للموار ال ر و ااختيار المهني واأهداف وأهمية و خطوات و مصا

ثر في اختيار المهنة ا والعوامل الم   . وفوائد والطر المعتمد باإضافة إلى الم

لك الفصل الثالث     بعنوا الجامعة والطالب الجامعي وال كا يتضم تعريف : وبعد 
ائفها  الجامعة ونشأ الجامعة الجزائرية ومقومات الجامعة الجزائرية وأهداف الجامعة وو

ثم . وخصائص الجامعة ثم تعريف الطالب الجامعي وخصائصه وحاجات الطالب الجامعي
منهج الدراسة : عر اإجراءات المنهجية للدراسة وهي كالتالي: الفصل الرابع

انية)ومجااتها حث (الزمنية والم وات ال ، الدراسة ااستطاعية عينة ومجتمع الدراسة وأ
بعنوا عر النتائج ومناقشتها والتي كان كالتالي مناقشة : و الفصل الخامس. والدراسة



 

 ب 

س. نتائج الفر اأول ومناقشتها ملخص النتائج والتوصيات وال يحتو : الفصل السا
 . على، نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة للدراسة
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 : اإشكالية- 1

لة، فهو       ا شك أ لاختيار المهني أثر بعيد في شخصية الفر في حياته الحاضر والمق
له ويرسم له معالم النجا أو الفشل، فااختيار الصحيح يحيل  قرار مصير حاسم يحد مستق

ية  ا إلى طاقات خاقة ومنتجة كما يحقق ااختيار المهني كثيرا م المنافع ااقتصا الش
ة له ي إلى . وااجتماعية والنفسية ية ف اختيار الفر للمهنة المناس فم الناحية ااقتصا

يا أجر وارتفاع مستوا لك اضطرار إلى تغيير عمله . يا كفايته واحتمال ترقيته و و ك
و قد قضى فيه وقتا طويا ه . بعد أ ي ثير لتدري سسة قد أنفق ال و الم و بعد أ ت

وتعليمه، وكما أ ااختيار المهني الصحيح قد يحد أثرا ايجابيا لحالة الفر الصحية ويجعله 
فر متوافق يخلو م الصراعات الداخلية الشعورية والاشعورية، ويتحلى بقدر م المرونة 

ثرات المهنية باستجابات مائمة ثير م اأفرا نحو مهنة معينة . ويستجيب للم ويتجه ال
ويلتحقو بها نتيجة ميولهم نحوها، أيضا أ اأفرا يميلو إلى اختيار المهنة التي يستطيعو 

اتهم ير ع أنفسهم أو نتيجة ما يتمتع به الفر م . م خالها تحقيق مفهومهم ع  والتع
هها  ة التي تش ي سمات في شخصيته، ويفتر أ المزاوجة بي أنماط الشخصية مع أنماط ال
ي إلى ااستقرار المهني والتحصيل واانجا واإبداع، كما أ هنا العديد م العناصر 

لك قراراته و اختياراته  ورا هاما في مجر حياته كلها، بما في  خار قدر الفر تلعب 
خل وطمو  ، وتأثير اأسر م  قة ااجتماعية التي ينتمي إليها الفر المهنية مثل الط

ة والمجتمع المحلي ي ورا . الوالدي وأثر اإخو واأخوات وال و للصدفة  كما يم أ ي
 ، يل حيا اإنسا ورا مهما في تش حيث أشاروا إلى أ اأحدا الواقعة بالصدفة تلعب 

وعلى اأغلب ف اإنسا ا يختار مهنته نتيجة لعامل واحد بعينه، بل نتيجة تفاعل عد م 
ا ااختيار ثر على ه اتية تتصل . العوامل المختلفة التي ت و بعض تلك العوامل  وقد ي

ة  ي تسب، وأخر خارجية تتصل بال وينه النفسي الفطر أو الم بشخصية الفر وت
انية االتحا بالمه المختلفة وفر التقد فيها  . ااجتماعية والثقافية وإم

اتي  ه م العوامل التي تساعد على ااتزا ال      إ وضع الفر في مهنته التي تناس
ح عضوا في  ي يص ار أ المهنة هي الهدف ال يسعى إليه الفر ل وااجتماعي، على اعت

 .المجتمع مستقا ع أسرته كما لم تحقق المهنة للفر ااستحسا ااجتماعي

     أ ااختيار الصحيح والمناسب ي إلى تحسي العاقات اإنسانية في المجاات 
يا الثقة بنفسه ه فيساعد على  ورفع . المختلفة، نظرا لممارسة الفر للعمل ال يناس

خري ته فيسهل تعامله مع ا  .معنوياته ورضا وسعا

     إ الشخص ال يختار مهنته بنفسه والتي تتفق مع سماته الشخصية وميوله وقدراته ف 
ات والرضا النفسي  .لك ي إلى شعور بالسعا وتحقيق ال

ثير م الخيارات المهنية إا أ اتخا القرار       يوفر سو العمل في الوق الحاضر ال
ار التغيرات في مواقع العمل بما يشمل خصائص  المهني يتطلب م اأفرا اأخ بعي ااعت

 .المه المتوفر



 الفصل اأول                                                              اإطار العا للدراسة

 

5 

 

هم في الجامعة، وما أ  ة الجامعات يغيرو قرارهم المهني أثناء وجو ثير م طل     إ ال
ائف ا عاقة لها بمجال تخصصه الجامعي، ايتخرجو ثير منهم م يعمل في و  فهنا ال

يفك م  ثر على مد ت ا تعلم كيفية اتخا القرار المهني الفعال في الوق الحاضر سي له
لية  .المتغيرات المستق

ا في عملية ااختيار  ورا فعاا وبار ر الجامعات هي المرحلة اأساسية ولها  ا تعت       له
لك م خال توضيح  ، و ل عا وخا راسته وتوجيهه بش للتخصص ال يريد الطالب 
و اتجاهه صحيح وسليم  ي ي لية ل كل اأمور الخاصة بالتخصص ومجاات العمل المستق

ة معينة  .    بنس

 

 

 

ر م الموضوعات الهامة، حيث ي   وم خال التعرف على ااختيار المهني ال تعت
ية وعلى الحالة النفسية للفر ثار اايجابية والسل ثير م ا ا ااختيار إلى ال ا ف . ه له

 :الدراسة الحالية تتمثل في التساؤل التالي

 .ما واقع ااختيار المهني لخريجي الجامعة الجزائرية؟

 :تساؤل فرعي- 2

 :ونعني بهذا التساؤل وتسهيا للمطلع على بحثنا هذا يصيغه بالطريقة التالية

ما هي الطرق التي يتم ااعتماد عليها في ااختيار المهني لخريجي الجامعة 
 الجزائرية ؟ وما مدى علميتها؟   
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 :أهمية الدراسة - 3

 التعرف على واقع ااختيار المهني لخريجي الجامعة. 

  تقديم بعض التوصيات المقترحة للطالب الجامعي م أجل ااختيار الصحيح للمهنة. 

 :أهداف الدراسة- 4
راستنا المتواضعة في التعرف على طر ااختيار المهني  - المساهمة العلمية م خال 

 .وما مد تجاوبها مع اأسس العلمية
ا المناسب له - يق مقولة الشخص المناسب في الم  .مد تط
قة  - تهدف ه الدراسة التوثيقية لتوفير ما معرفية ميدانية حول مد علمية الطر المط

 . في ااختيار المهني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تحديد مصطلحا الدراسة إجرائيا- 5
قة اختيار خريجي الجامعية المهنية: واقع / 1  اإجراءات المط

 : تعريف ااختيار المهني. 2

يف مم جر استقطابهم، لتعيي في       هي عملية انتقاء أفضل المتقدمي لطلب التو
 ، ا الموضوعية والعدالة، والمساوا بي المتقدمي اخل المنظمة، وفق الم ائف خالية  و
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ق مطلو توفيرها في م  ل مس حيث يتم اانتقاء في ضوء مواصفات وشروط محد بش
  1. يتم انتقائه

ا نعني بااختيار المهني ما نصل إليه م خال المقابلة مع القائمي على اختيار  وفي بحثنا ه
 .اأفرا مهنيا

 : تعريف الجامعة. 3

ا      ر والمحور يدور حوله النشاط الثقافي في ا رها المصدر اأساسي للخ هنا م يعت
غي أ  واته، ف المهمة اأولى للجامعة ين وي وأ ، فمنه ما كان أساليب الت والعلو والفنو

ة  يقية وتهي ائما هي التوصيل الخا للمعرفة اإنسانية في مجااتها النظرية والتط و  ت
ر الوطنية التي ا يم بدونها أ يحقق المجتمع أ تنمية  الظروف الموضوعية لتنمية الخ

ي اأخر  2.حقيقية في الميا
 :خريجي الجامعة- 4

ار ع مجموعة م اأفرا تم حصولهم على شها جامعية خال نهاية الموسم  هم ع
 .الجامعي

                                                           
شرية المعاصر : عمرو وصفي عقيلي 1 ار الموار ال يع ، عما 1ط (بعد استراتيجي)ا ار وائل للنشر والتو  ، 
،2005  ،307 

المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية، معهد علم النفس والعلو التربوية، جامعة : الهاشمي لوكيا و آخرو 2
  39قسنطينة،  
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ار الموار  ائـف التــي يجــب أ تنجــزها إ يــف إحد أهم الو       تعــد عمليــة التو
ا المناسب يتطلب  فاء وفعالية عالية ، فوضع الرجل المناسب في الم شرية في المنظمة ب ال

شرية  ة م القو ال هلة والمناس ااهتما بااختيار ال يتمثل في ج العناصر الم
و صحيحا يعو على المنظمة بمجموعة  مة لهم وااختيار عندما ي وإجراء ااختيارات الا
سسـة  ا يعني أ الم ا فسامة ااختيار المهنـي ه فاء اإنتاجية له يا ال م اإيجابيات و

وليـاتهـا القانونيــة وااجتماعية  .    تقـو بجمع مس
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 :مفهوم ااختيار المهني- 1
هو العملية الثانية الاحقة لعملية ااستقطا  : تعريف ااختيار

ة : ــــيلتاالويعرف  هات الضرورية والناس ي تتوفر لديهم الم هو عملية انتقاء اأفرا ال
ائف معينة في المنظمة  .  لشغل و

ق عليهم مواصفات *  ات المتقدمي للتأكد مم تنط العملية التي يتم بمقتضاها فحص طل
يفهم في نهاية اأمر يفة، ثم مقابلتهم وتو . وشروط الو

ل متواصل)تهتم المنظمات الناجحة  و ارها  (أو التـي تريد النجا بش بعملية ااختيار باعت
    1 حاسمة في حيا المنظمة ونموها وفي حيا الفر وتطور أيضا

يفة *   ه المنظمة أ الشخص ال اختير للو أ بموج ااختيار يعني اتخا القرار ال تتن
ي رفضوا و أفضل م سوا م اأشخا ال  2. سوف ي

ار عملية ااختيار والتعيي كنظا له مجموعة م المدخات والعمليات  ويم اعت
 .والمخرجات

هات الضرورية  - ي تتوفر لديهم الم تعرف عملية ااختيار بأنها عملية انتقاء اأفرا لل
ائف في المنظمة   ة لشغل و والمناس

ا التعريف نجد أ عملية ااختيار هي اصطفاء اأفرا بحيث تتوفر لديهم  - م خال ه
و أ يشغلها  يفة التي يو و مطابقة لشروط الو شروط معينة ت

لك تعرف  - ار ع سياسات وإجراءات م شأنها ضما اختيار اأفرا وفق "ك بأنها ع
ا تم تعيينه دأ الجدار م خال التن بأفضلية المتقدمي للعمل وأ منهم سيحقق النجا إ  "م

ار ع عمليات م خالها تتم عملية ااختيار  3 ا التعريف أ عملية ااختيار ع ير ه
لك باختيار أفضل اأفرا ال سوف  دأ الجدار و دأ واحد وهو م ول على أساس م

لك نجا في العمل ال يشغله بعد استامه للمنصب . يضم لهم بعد 

لك أ عملية ااختيار  هي تلك العمليات التي تقو بها المنظمة انتقاء أفضل "تعرف ك
يفة   ات شغل الو يفة الشاغر وهو الشخص ال تتوفر فيه مقومات ومتطل المرشحي للو

يفة هو محصلة مشتركة لسمات أو خصائص الشخص  أكثر م غير ، واختيار الفر للو
اتها باإضافة إلــى سلوكيات وسمات المنظمة القائمة بجهو ااستقطا  يفة   4وسلم الو

                                                           

يد سعيد السالم  1 ل حرحو صالح ، م شرية مدخل استراتيجي، ط:عا ار الموار ال تب الحديث للنشر 2ا  ، عالم ال
يع  ، اأر  .85 ، 2006، والتو

وعات الجامعية : نور منير  2 يوا المط شرية ،   89 ،  2010الجزائر ، ،تسيير الموار ال
د الحسني الفضل  3 يد ع ار: يوسف حجيم الطائــي ، م شرية إ امل استراتيجيمدخل ) الموار ال ، الورا للنشر  ( مت

يع ، عما ، اأر ،   203 ،  2006والتو
وعات الجامعية ،: حمداو وسيلة  4 يوا المط شرية ،  ار الموار ال  92، 2004ا
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  يفة ، وهو ااختيار هو تلك العمليات التي تقو بها المنظمة انتقاء أفضل المترشحي للو
ا ااختيار  يفة أكثر م غير ، ويتم ه ات شغل الو الشخص ال تتوفر فيه مقومات ومتطل

قها المنظمة  قا لمعايير ااختيار التي تط  1. ط

  واحتماات انتقائهم باستخدا مجموعة م ، ااختيار المهني عملية تقييم لقدرات اأفرا
لفة  الوسائل المعتمد في عملية ااختيار إ اهتما بعملية ااختيار يرجع إلـى التقليل م الت

ية  ورا العمل والتخفيف م القيو القانونية وااجتماعية وااقتصا ية والمعنوية و الما
ل عائقا لتحسي اإنتا ته والتي تش يا  2  .و

  ائف معينة م بي يفة أو و يتمثل ااختيار الفاعل في انتقاء أنسب المتقدمي لشغل و
املة، وأنسب المتقدمي م تتوفر لديهم أو  وات ااختيار المت المتقدمي لشغلها، باستخدا أ

ائف المرا شغلها يفة أو الو مة للو ات الا ف هدف  . يحتمل أ تتوفر لديهم كافة المتطل
ي تتفق . عملية ااختيار بتحديد هو يعظم احتماات اختيار و التعاقد مع المتقدمي ال

ائف ات المحد لشغل الو  3 .خصائصهم مع توقعات المنظمة ممثلة في المتطل

 

: تعريف ااختيار المهني  -
ل  لك مساعدات الفر في اتخا القرارات الخا بمهنة المستق  4ويقصد به ك

أ ااختيار المهني هو عملية انتقاء فر يصلح لعمل ما اختيار :  ويعرفه نور الدي تاوريري
ها م  ل مهنة مطال لك أ ل يتصل في جوهر بسعا ورضا الفر ولصالح عملية اإنتا ، 

ات الخاصة لوضع الشخص المناسب في العمل المناسب له ، حيث يعتمد ااختيار  ااستعدا
و النتيجة ه المقارنة إما أ : المهني أساسا على  مقارنة بيانات الفر بيانات العمل وت

ا العمل عاأو رفضه و يوافق على اختيار العامل له  ، فعملية ااختيار إ هي غربلة  إست
ائف  وتصفية وفر اأفرا في ضوء ما و الو هات ت ات وقدرات وم ونه م متطل يمتل

اء الجيد    5 .في حاجة إليها لأ

أ ااختيار المهني هو عملية تهدف على اختيار أكثر " صالح حس الداهر "ويعرفه 
يفة معينة   6 .اأفرا مائمة للعمل م بي الناس المتقدمي لشغل و

هم المتقدمي لعمل م اأعمال : يقصد بااختيار المهني   7.هو انتقاء أصلح اأفرا وأكف

: التعريف اإجرائي لاختيار المهني 
يفة أو مهنة معينة م المه أو هو عملية " بأنه هو عملية يتم فيها اصطفاء اأفرا ليشغلوا و

ل ". يتخ م خالها الفر قرارا تجا المهنة التي يرغب بامتهانها في المستق
 

                                                           
ندرية :أحمد ماهر 1 شرية، الدار الجامعية، اإس ار الموار ال  .  155 ، 2004، مصر،  إ
يهة صالح السامراني 2 يع ،عما: ن ار المناهج للنشر والتو يقات ،   2007،علم النفس اإعامي ،مفاهيم نظريات تط
،156 
شرية: أحمد سيد مصطفى   3 ار الموار ال يع، :إ  .159  ،2004القاهر ،  المعا الجديد للنشر والتو
. خدمات التوجيه واإرشا المهني للمرشدي ولأباء والطا: إبراهيم سالم الصيخا  4

http:// binmahloz yoo7 ,com 1511opic 9 :11 :11/01/2014   

، محاضرات في مقياس مدخل إلى علم النفس العمل والتنظيم ،: نور الدي تاوريري  5 ر   86 ، 2004 جامعة بس
يع ، عما: صالح حس الداهر  6 ار وائل للنشر والتو ولوجية التوجيه المهني ونظرياته ،   ، 2004 ،، اأرسي

38.  
7 http:// www.acofps.com/ud/archive /indenx 15.12.2013 .8:10 

http://www.acofps.com/ud/archive%20/indenx%2015.12.2013
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:  المهنــي ااختيــارنظريـا - 2

لف أ معظم العلماء يرو أ ااخ لك وير الم ، ول ار المهني جانب م جوانب السلو
اخل نطا نظرية عامة للشخصية قة  حثو ع تفسير له أكثر  . ي

على أنه استجابة للحاجات الاشعورية التي لم يتم " التحليل النفسي'' فمثا يفسر علماء 
اعها لد الفر ويعتقد السلوكيو أ ااخ رات  التي تعز طرقا إش ار المهني مشروط بالخ

نة وربما كان نظرية  آ "ونظرية " جينزبر"معينة للسلو على حسا طر أخر مم
لك التي تفسر كل منها ااخ" ونالد سوبر"روس ونظرية  ار المهني أهم النظريات في 

. المجال 

:   نظريــا الشخصيــــة : أوا 

ت نظريات ونما عديد تعتمد على الشخصية في مجال ااخ   المهني نموار والبر
ا القر  راسات قا بها بعض علماء النفس خال فتر الخمسينيات في ه ونشرت ضعف 
اء العلماء العاقة الوثيقة بي عمليات  ، جو هواند وشافر وسمول وأكد ه مثل آ رو

ات المهنية ااخ لك م حيث الحاجات الخاصة بالف ار المهني ونظريات الشخصية ، و
طة بالمه واأعمال  . وأنماط الحيا عند العاملي في المه المختلفة اأمرا المرت

ر واتجاهاته  رات الشخص في طفولته الم اط بي خ وتستند ه النظريات إلى أساس اارت
ار أ الفر يختار  ثر في اختيار المهني باعت وميوله وقدراته وبي عوامل الشخصية الم
اع حاجاته ، وأ نجاحه في العمل واندماجه به  انية إش ونه ير فيها إم يفته ومهنته ل و

ر بالتدريج ع خصائص شخصيته  . يع

ة ه النظرية في ااختيار المهني هي آ رو المتخصصة في :نظرية آ روي  - أ  صاح
راسات حول موضوعات ااختيار والنمو المهني  جراء عد  ي وقام ب ليني علم النفس ال
يعية والفيزياء  دعي وخاصة علماء الط ا للسمات الشخصية عند العلماء والفناني الم استنا

 .واأحياء

 1964 وراجعتها عا 1957ونشرت آ رو نظرياتها في ااختيار والنمو المهني عا 
: وأكدت م خال بحوثها حقيقتي أساسيتي وهـمـــا 

يعة واأحياء والعلو -  ية الشخصية اأساسية التي توجد بي علماء الط تعليل الفرو الفر
. اإنسانية إلى نوع تفعلهم مع الناس واأشياء 

إ ااختافات في شخصية مختلف العلماء تعو في جانب منها إلى تأثيرات ممارسات - 
تربيتهم في فتر الطفولة وقد وضع آ رو نظريتها في ضوء نتائج بحو عديد قام 

راسات آخر قا بها علماء نفس آخرو مثل كريج عا   1962 وأوتو عا 1959بها و
. 1969 وباركر وميدف عا 1962وسويتر عا 

ات ااختيار المهني في نظريتها وهي كمــا  ل محد ونات عديد تش وتوصل آ رو إلى م
: يأتـــــي
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رات الطفولة في عمليات ااختيار المهني لد الفر عند وصوله مرحلة اتخا قرار -  ثر خ ت
كرو  ات توجه إنساني وشخصي يت ي يعملو في مه  ا ااختيار ،وإ اأفرا ال ه

ات توجه إنسانــــي ي يعملو في مه غير  ة أكثر م ال ر الداف رات طفولتهم الم . خ

ليا واضحا وقطعيا على أهميتها -  ل  كاء والقدرات ا تش هنا عد عوامل وراثية في ال
. في ااختيار المهني

كرا أو أنثى تحد العوامل الوراثية  اينا.ول نوع الشخص ،وكونه  في  وأ هنا ت
ية ، بينما تتجه قدرات  اني كور نحو منحى معي كالنواحي المي القدرات حيث تتجه قدرات ال

ير ع تلك القدرات يدخل ضم  و. اإنا باتجا النواحي اللغوية مثا أ أسلو التع
ية ي  .العوامل ال

ات توجه نحو الناس يظهرو ميا -  ائف وأعمال  ي يعملو في مه وو إ اأشخا ال
ي  خري وبناء عاقات معهم مثل علماء النفس وااجتماع أكثر م اأفرا ال لاختاط با

يعة والمهندسي ات توجه نحو الناس مثل علماء الط . يعملو في مه غير 

إ اأسلو ال تتطور به الميول والقدرات الخاصة وعوامل الشخصية اأخر هو ال - 
هب  .يتحد بواسطة ااتجاهات التي تتصرف بها الطاقة النفسية بصور تلقائية فمثا عندما ي

شف ع اهتماماته و نه يدر أشياء معينة أو بضائع محد ت ميواته  الفر للسو ، ف
. الشخصية

اط في -  تتعلق المجاات التي تتصرف فيها الطاقات النفسية لأفرا بنواحي اإرضاء واإح
ها . الطفولة وهي " ماسلو"وأ هنا عوامل وراثية تحد حاجات اإنسا كالتي حد

الحاجات الفسيولوجية كالماء والطعا والهواء والحاجات اأمنية كااستقرار واأما والنظا 
خري والحب وتقدير  والحماية والقلق ، إضافة إلى الحاجات اأخر كاانتماء وتقدير ا

ات  . ال

ثر على اختيارات الفر في المجاات المختلفة وأ توجيهات  -  إ النواحي الاشعورية ت
ي التي يختارها الفر لنفسه وا  الطاقة النفسية واهتمامها هي المحد اأساس للميدا أو الميا

ا على المهنة فحسب بل يشمل مجاات الحيا جميعها  ق ه . ينط

ات الفر وأ المحور اأساس لدافعية -  ثر على انجا ا الحيا الشعورية والاشعورية ت
. الشخص ا تقتصر على قو الحاجات الاشعورية وتنظيمها فقط

وأ الحاجات  .هنا حاجات ترضى بسهولة عند الفر وهنا حاجات ترضى بصعوبة- 
ح هور الحاجات التالية وتص ا  التي ترضى تمنع  د ح وافع مانعة فالطفل ال ي  كأنها 

لاستطاع  في موقف معي ف ه الحاجة ت إلى كف الحاجة إلى ااستطاع في بعض 
ح محركات .المواقف  جل إرضائها عند الشخص إلى وق احق تص وإ الحاجات التي ي

و قوية التأثير بقدر مد تأجيل اإرضاء وإ اختيارات الفر  افعية اشعورية للسلو  وت
طة بالحاجات التي أجل إرضاؤها . المهنية مرت
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و واحد م -  س على سلو الراشد وهي ت إ ااتجاهات والعاقات اأسرية والوالدي تنع
ل الطفل والثالث ااهتما الزائد به، وأنه يم تحديد : ثاثة اأول تجنب الطفل والثاني تق

ط بسلو الراشد المهني . مجموعات مهنية عديد ترت

دأ في الظهور بوق -  إ الخصائص التي تميز المجموعة والمستو ال سيختار الفر ت
ر جدا على اأقل في مرحلة المراهقة ي واأسر يحد تلك الخصائص  .م وأ موقف ال

ر م حيا الفر ير في مرحلة م رجة ك   .اأنماط إلى 

: يم تقسيم المجموعات المهنية في ضوء ما تقد إلى ثمانية مجموعات وهي- 

 ائف تقو على تقديم الخدمات  .و
 ائف تقو على اأعمال واتصاات اأعمال  .و
 نولوجية ائف تقو على النواحي الت  .و
  ائف تقو على اأعمال الثقافية  .و
  ائف تقو على اأعمال العلمية  .و
  ائف تقو على ااتصاات الخاجية  .و
  ائف تقو على اأعمال التنظيمية  .و
 ائف تقو على اأعمال الفنية والترفيهية  .و

ع على  الخدمة ، العمل في الخاء : أ أ آ رو قسم المه إلى ثما مجموعات تتو
نولوجيا ،والعمل الثقافي العا ،ثم قسم بعد  اأعمال ،العلو ،التنظيم ، الفنو والتسلية ، الت

دأ م  نى مستو6 وهو أعلى مستو إلى 1لك كل مجموعة إلى س مستويات ت   . وهو أ
تي حسب المه 1957تصنيفا مهنيا عا " آ رو "رسم -  ه الناس إلى ف  قسم بموج

ر  رات الم س تأثير التربية المنزلية اأولى والخ ا يع ائف التي يتوجهو إليها وه والو
: في عهد الطفولة على السلو و ااختيار المهني

 
ا ااتجاها همــــا : وه

. التوجيه نحو مه يغلب عليها ااهتما بالعاقات الشخصية  - أ
التوجه نحو مه ا تهتم بالعاقات ااجتماعية والشخصية أ أ هنا فروقا م  - 

رات طفولية مختلفة  الخصائص الشخصية للناس في مختلف المه إ أ لأفرا خلفيات وخ
لك  عا ل . ويختلف الناس في توجههم المهني ت

، وهو :نظريـــة جــو هوانـــد -  ر جو هواند م علماء النفس المشهوري  استنا يعت
تر في الوايات المتحد ،وجاء بنظرية مشهور ع ااختيار  علم النفس بجامعة جو هوي

رته الطويلة مع أفرا قاموا باتخا قرارات واختيارات مهنية  المهني استخلص م تجاربه وخ
ي في علم النفس المهني .عديد  اس التياري بار وتعد نظريته في ااختيار المهني انع

: وهمـــا 
 يتصف بالطابع الشخصي ويتمثل في الفر القائل بأ ااختيار ال يقو :التيـــــــار اأول

به الفر إنما يمثل امتدا لشخصية ومحاولة لتضمي أساليب السلوكية والشخصية الواسعة في 
وأ الميول المهنية تمثل وصف لشخصية الفر وأ ما نحصل عليه م . سيا حياته أو عمله

يق اختيارات الميول يم أ تتخ أساس لاختيار والتوجيه المهني  معلومات نتيجة تط
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لة  ا ير ع شخصية اإنسا وأ هنا عاقة مت ار أ الميول المهنية ، إنما هي تع باعت
. ووثيقة بي خصائص الشخص وميوله المهنية 

نيا  :ــار الثانــيــالتيـ كد أ اأفرا يسقطو نظرتهم إلى أنفسهم وإلى  ر التي ت ويتمثل بالف
ا التيار مستمد م الطابع الروائي والقصصي  . العمل على عناوي وأسماء العمل وأ ه

: وتستند نظرية جو هواند في ااختيار المهني إلى مقومات وأسس عديد وهي 
إ معظم اأفرا ينظرو للمه المختلفة وإلى عالم العمل م خال عملية التصحيف - 1

رات الفر مع العمل ويستند للدقة والنفعية وأ الشخص ال لديه . المهني ال يقو على خ
نه يلجأ إلى عملية التصحيف المهني التي تساعد على تزويد  يلة بالمه ف معرفة ض

مة حولها في ضوء القائمة التي وضعها هواند حول اأسماء والعناوي  بالمعلومات الا
. المهنية 

ية وأ كل فر ينتمي بصفة أساسية - 2 ي تتأثر أنماط شخصية اإنسا بالعوامل الوراثية وال
ة التي  ي جي آخري في التعامل مع ال إلى نمو معي وقد تتصل تصرفاته بنمو أو نمو

رهها ، . يعيش فيها  ويتضم كل نمو خصائص سلوكية يتمثل في أمور يفضلها وآخر ي
. فاإنسا يميل إلى نشاطات أو سلوكيات معينة ويتجنب نشاطات وسلوكيات أخر 

ه كل فر نمطا م اأنماط اأساسية - 3 التأكيد على اأنماط الشخصية والنفسية إ يش
و تصرفاته  ا التشابه بي الفر وبي نمط معي للشخصية كلما ت للشخصية ، وأنه كلما يز

لك النمط  ة بحيث يم أ . متطابقة مع  ي وأ هنا ستة أنماط للشخصية وستة أنماط لل
ات تتأثر في  ي ي معي ، وأ ال لك إلى نمط بي تنسب الفر إلى نمط شخصية معي وك
ي  يل المثال يختلف اأشخا ال ي يعيشو فيها فعلى س يلها حسب اأشخا ال تش
ة مهنية أخر  ي يعملو في بي ة التدريس ، هم المعلمو ع اأفرا ال . يعملو في بي

ر - 4 ات اأفرا ورضاهم وميولهم وتع ات مهنية يتفق كل نوع منها مع استعدا هنا س بي
ات المهنية هــــي. ع اتجاهاتهم وقيمهم ي : و ه ال

ة الواقعية /  أ ي ليــة : ال ات وقيا الطائرات و : ا انيك وتسيير ا وتتمثل في مه المي
لك  . الجرارات وغير 

ة اإقناع وااستمالة /  ات رجال اإعا والدعاية والسياسيي والمدراء : بي وتتمثل في بي
ا اعة مم يتميزو بمهار ال . وال

ة التقليدية أو اإمتثالية /  ي اتي : ال ط ال ويغلب فيها ااهتما بالعمليات والقواعد والض
ات  ة للعاملي في الوثائق والمحفو الشديد والتطابق مع القو ، كما هو الحال بالنس

ة . والمحاس
ة المساعد/  ي ة طابع تقديم المساعد والخدمة ااجتماعية مثل المعلم : ال وتتميز بغل

. والموجه واأخصائي ااجتماعي
ة العقلية / ه ي ة الفاسفة والعلماء مثل علماء اأحياء والرياضيات : ال . وتظهر في بي
ة الجمالية أو الفنية  / و ي ير : ال ة الفناني والموسيقيي مم يستخدمو التع وتظهر في بي

ارهم  دنية والتفاعات الشخصية وقلة .الفني ع أنفسهم وأف ويتميزو بتفصيل المهارات ال
ير ع انفعااتهم بسرعم  اتي والتع ط ال . الض

كور وهــــي- 5 ات المهنية الم ي ر ال : هنا ستة توجيهات مهنية بتنا
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دنية : التوجه والنمط الواقعي / أ ا النمط بتفصيله النشاطات الحركية ال يتميز الشخص في ه
ات  وات وا والفنية ويتسم بالتناسق الحركي ويفضل التعامل مع اأشياء المحد مثل اأ

ات وتعو المهارات ااجتماعية  ر المجر . وي
إلى تقديم الخدمات الجماعية وينفر م اأعمال التي تتصل : التوجه والنمط ااجتماعي/ 

ات ويتميز بمهار عالية في العاقات ااجتماعية والشخصية لك  .با وم اأمثلة على 
 .المعلم والمشرف ااجتماعي واأخصائي النفسي

اتي : التوجه والنمط الفني /  وهو فر يميل للعزلة ومعالجة المسائل م خال منظور 
تابية  ير شخصي ويتصف باأصالة والتأمل ومعانا التوتر والقلق وتنقصه المهارات ال وتع
ة لأشخا العاملي في مجاات اأ والشعر والموسيقى  والحسابية، كما هو الحال بالنس

. والرسم كما يتصفو بضعف الميل للنشاط ااجتماعي 
ويميل الشخص فيه للتعامل مع الملفات واأورا واأرقا : التوجه والنمط التقليد ./ 

وار الثانوية م اأمثلة  وجمع المعلومات أو هو يتجنب النواحي الفنية ويميل إلى لعب اأ
ريتارية واأعمال المالية والحسابية واأرشيف لك العمل في الس . على 

ير المجر والترو والفهم والتنظيم : التوجه والنمط التحليلي ./ ه ويميل الفر فيه إلى التف
ويحاول فهم العالم ال يحيط به مستندا للدقة والمنهجية ، ويتميز بشففه للمعرفة وتنقصه 
ة  حث العلمي ويتجنب ااتصال الشخصي كما هو الحال بالنس ية ويهتم بال المهارات القيا

. للعاملي في مجاات الرياضيات والعلو واإنسانيات
وهو شخص يتميز بميله للعمل في المشروعات التي : التوجه والنمط المهني والتجار./ و

خري والسيطر عنهم ،  تستهدف تحقيق اأربا ويمتا بقابليته على فر نفسه على ا
ي يعملو في  ة لل ويفتقر للقدر العلمية ويمتا بااهتما بالقو والمركز كما هو الحال بالنس

ار المشروعات والتسويق . ربيع وإ
ة يستطيعو فيها استعرا مهاراتهم - 6 حث ع بي إ اأشخا يعملو على ال

ير عنها واستثمارها ، وأ سلوكهم إنما هو نتيجة تداخل بي شخصياتهم  اناتهم والتع وإم
ة التي  ي لك نوع ال ا عرف نمو شخصيته ، و اتهم ، ويم فهم الشخص إ وخصائص بي

. تعيش فيها 
ثر ااختيار والتوجيه المهني تأثيرا واضحا على : التوجه والنمط المهني والتجار - 7 ي

ة له سواء تعر للتر في اختيار أو لم يتعر وأ  ة المهنية المناس ي اختيار الفر لل
يفة لمتغيرات أخر  نه نتيجة وو ة المهنية التي يختارها ، ف ي مستو الترتيب الهرمي لل

ة المهنية التي يختارها الشخص في ضوء .عديد  ي ويتحد مستو الترتيب المنهي الهرمي لل
لك  ية التي تدخل في  ي اتي والعوامل الوراثية وال  .كائه وتقييمه ال

لك للمساعد في عملية اإرشا والتوجيه المهني - 8 اتي لقياس أنماط الشخصية، و هنا أ
اتي هــــما اتي ال تم إعدا : وهاتي اأ شاف ال مقياس التفضيل المهني ومقياس ااست

ا في اإختيار والتوجيه المهني  و أ لة .بقصد أ ي ويتولى المفحو إجابة ع اأس
انه أ يحد النمط ال ينتمي إليه م بي أنماط الشخصية  م لة بنفسه وب وتصحيح اأس
ا القاموس عا  لك م خال قاموس المصطلحات المهنية وقد نشر ه كور ،و الستة الم

1970  .
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إ ااختيار المهني للشخص ا يتأثر بالتوجه المهني الرئيسي المسيطر عليه فحسب، بل - 9
،وأ اتفا  لك بالنمط أو النسق ال عليه ترتيب التوجيهات الخمسة اأخر يتأثر ك

شخصي       
قية التوجهات الخمسة  في توجه رئيسي واحد ا يلتز أ يتفق أيضا في الترتيب الهرمي ل

كور . الم
اتية - 10 ها المعرفة ال ثر على ااختيار المهني للفر وم أبر هنا عوامل أخر عديد ت

اتي والضغوط  ية المختلفة وفر العمل ااجتماعيةللفر حول نفسه أ التقييم ال ي  وال
ي لديهم روأ أثر ه العوامل والضغوط الخا.المتاحة في المجتمع  جية على اأفرا ال

ات هرمية  و ترتي ي يمتل ات هرمية جيد أقل وأضعف م تأثيرها على اأفرا ال ترتي
. شخصية ومهنية غامضة وغير جيد

 
:  نظريا مفهوم الــذا :ثانــــيا 

ات وخاصة تلك النما التي  استندت ه النظريات في ااختيار المهني إلى نما مفهو ال
اتية  وي مفاهيم  ونالد سوبر والتي أكدت على ميل اأفرا لت بلورها روجر وجينزبر و
هنية ع عالم المه م حولهم محاولي  ونوا صورا  محد تتضح بمرور الزم وإنهم ي

هم القرارات المهنية  واتهم في إطار اتخا . مقارنتها بالصور التي لديهم ع 
ي لمفاهيم الفر وقيمة  ار التنظيم الدينامي ات باعت وتنطلق ه النظريات م تفسير مفهو ال

ارها الصور التي تمثل نفسه ، وإنها  وأهدافه ومثله وال يقرر الطر التي يسلك بها باعت
دأ م ميا الفر وتتمايز بالتدريج خال مرحلتي الطفولة والمراهقة  وأ . عملية ارتقائية ت

اتي  امل وااستقال ال اته في اتجا الت ائما لتحقيق  وم أبر علماء النفس في .الفر يسعى 
ونالد سوبر ات كارل روجر وماسلو وايلي جينز بر و . نظريات مفهو ال

ر م العمليات :نظرية جينز بر ./  أ  إهتم ايلي جينز بر بموضوع ااختيار المهني واعت
س المواءمة بي ميول الفر وقيمة وقدراته وبي فر العمل  التطورية المستمر والتي تع

ة التي يعيش فيها  ي و أكد اهمية النضج عند الفر و قدرته على تحمل . المتاحة في ال
ولية اتخا قرار المهني ، و نظر إلى عملية ااختيار المهني على أنها عملية تفضيل  مس

ها وا  تختلف م مرحلة عمرية إلى أخر ، و أ ااختيار المهني عملية ا يم ر
. إرجاعها إلى الوراء 

وعلى الرغم م كو جينز بر رجل اقتصا ، إا أنه اشتهر في مجال ااختيار المهني و 
التوجيه المهني واستعا بزمائه م المتخصصي في علم النفس و الطب النفسي و علم 

ر و  حو في العلو السلوكية ، وهم كل م جيسن ااجتماع ،لاستفا منهم و م نتائج ال
ية عديد حول الظروف و  راسات تجري اء العلماء  اوكسيرا و هيرما ، حيث اجر ه

ة  ثر في ااختيار المهني و أجروا لقاءات متواصلة مع مجموعات م طل العوامل الم
ا و سجلوا عنهم الماحظات الخاصة بسلوكهم المهني  يا في امري .  كولوم

لة بي مجموعتي م العوامل  ا ورأ جينز بر بأ عملية ااختيار المهني تمثل حركة مت
ات و الميوات و بي العوامل الخارجية  و هي السمات المحد للفر ، كالقدرات و ااستعدا

ة و الضغوط ااجتماعية في المجتمع و اأسر ، و أ أ اختيار  ي التي تتمثل مطالب ال
مهني يتم نتيجة تأثير هاتي المجموعتي معا و أكد بأ قرار ااختيار المهني ا يم ر 
انية حدو  م عينات ب ته للوراء ، و استنتج في بحوثه التي أجراها خال عقد الس وا إعا
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اتية و الخارجية ، و ابر  تغير على القرار المهني ال يتخ الفر نتيجة بعض العوامل ال
أهمية اأسر و قيمها ووضعها ااجتماعي و ااقتصا و القيم المتاحة لد الفر و تأثير 

الحيا المدرسية و التغيرات التي تحد في  مجتمع على عملية اتخا قرار ااختيار المهني و 
:  حد جينز بر خصائص السلو المهني و ااختيار المهني بثا متغيرات أساسية و هي 

 ( 10-8 )أ ااختيار المهني ا يحد فجأ بل يمثل عملية تستغر فتر تتراو بي - أ
. سنوات تمر خالها على مراحل تطور مختلفة 

ا -  ية ، حيث أ فقرات الفر اأولى به ونها ليس ارتدا تتميز عملية ااختيار المهني ب
. الصد تعمل على خفض الحرية المتاحة له للقرارات الاحقة 

مائه -   إلىأ الحلول التوفيقية تمثل صور حتمية في كل اختيار و توصل جينز بر و 
:   تي أتحديد أسس و مقومات تتصل بفترات ااختيار المهني ، و هي كما 

:           مرحلة ااختيار التحليلي- 1
ر الطفل ع اختيار  (4.11)تتخلل ه المرحلة فتر الطفولة وتستغر السنوات سنة ، إ يع

رو ع تفضياتهم المهنية في  ار أ اأطفال يع ونمو اللغو ع طريق توجهه للعب باعت
ر بحوالي السنة الرابعة م عمرهم ثم يحصل لديهم تغير تدريجي في توجهاتهم  س م
، ويشعر اأطفال بنوع م  المهنية م خال اللعب التي يصنعونها م الطي الصلصا
ي  ب إحساسهم بعد فاعليتهم عند مقارنة أنفسهم بالراشدي ال فاية بس الوه وعد ال

وارهم ه أ وار عديد تش . يقومو بتقليدهم والقيا بأ
:  (التجريبي)مرحلة ااختيار المبدئي - 2

و  تأتي ه المرحلة بعد الفتر السابقة التي يقو فيها الطفل بنشاطات وألعا وهمية وت
: سنة، وتقسم ه الفتر إلى أربعة مراحل كالتـــالي (11.8)خال فتر المراهقة وفي سنوات

سنة وتتميز باهتما الطفل بالنشاط المهني  ( 12. 11)وتقع خال السنتي : فتر الميل - أ
ها ها وأخر ا يح . وشعور بحاجته إلى اختيار وتحديد مهنته ويميز بي أوجه نشاط يح

ر أو عامل القدر في  (14. 12)وتتخلل سنوات : فتر القدر -  خال ف دأ الطالب ب وي
خري  . اختيار المهني متأثرا بمهنة أبيه و ا

دأ ه الفتر خال السنتي : فتر القيمة-  ة عند  (16. 15)وت سنة وتحد تغيرات ملحو
لك كااتجا  لهم المهني وحاجتهم وحاجة مجتمعهم ل ير في مستق دءو بالتف المراهقي وي

اعا لدوافعهم الشخصية واإنسانية ، ويشعرو بأ المه المختلفة تعو  نحو مهنة الطب إش
اناتهم  ل استثمار إم ع مجاات العمل والفر وس إلى أساليب حيا مختلفة ويحاولو تت

ا ااتجا  هم في ه . ومواه
دأ الطالب فيها بأ يدر ضرور اتخا  ( 18. 17)وهي تتخلل السنتي : فتر اانتقال -  وي

ا القرار  ولية اتخا مثل ه لية وتحمله مس قرارات عاجلة تتصف بالواقعية حول مهنته المستق
انة ااجتماعية والنتائج التي  ر في الم ح يف ح أكثر استقاا في شخصيته ويص ونه يص ل

. يحققها في العمل ال يختار وفي نوع اإعدا الا للمه المختلفة
وتتصف بتمايز الفرو  (23 .18)تتخلل ه المرحلة السنوات : المرحلة الواقعية - 3

ة وتنوعها ية بي الطل ات كل  الفر ب اختاف أساليب التدريب وبرامجه وحسب متطل بس
: مهنة ، وتشمل ه المرحلة ثا فترات وهـــي 

شاف./ أ و أكثر أتساعا ويتميز بالمرونة : فتر ااست لية وي دأ بدخول الطالب ال . وت
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لور ./  طي بمجال مهني معي وواضحي في نظرتهم : فتر الت ة فيها مرت ح الطل ويص
امل لور ال ة في الوصول إلى فتر الت اتها ، ويتفاوت الطل . للمه وواج

. وتمثل استقرار الفر في اختيار المه : فتر التخصص ./ 
يا نيويور على :نظرية دونالد سوبر-  مائه في جامعة كولوم ونالد سوبر و  عمل 

لك في عا  ات و   1953تحديد نظرية لأنماط المهنية باستخدا اختيارات الميول وااستعدا
غي  وأكد سوبر أ التوجيه المهني يعني أكثر م مجر لياقة سمة معينة لمهنة محد وين

ل وأكد تطور ااهتمامات المهنية عند الفر  ح أكثر ماءمة في المستق تنمية ه السمة لتص
استخدا ااختيارات النفسية في المجال )في المستويات العمرية المختلفة وألف كتا بعنوا 

ائف ع طريق حصر  (المهني  وتعتمد ه النظرية على منهج يهدف إلى إعا تصنيف الو
ائف المختلفة وتطوير مجموعة مقاييس  اء الو ات المطلوبة أ المهارات وااستعدا

ا كا نمط معي م السمات الشخصية أكثر انسجاما  واختيارات نفسية تساعد في تقرير ما إ
و اأنواع اأخر  . مع نوع معي م المه 

ها كــما  شرات يم ايجا ونالد سوبر في ااختيار المهني العديد م الم وتتضم نظرية 
: يـــــلي 

  يختلف اأفرا في النواحي النفسية المختلفة م حيث سمات الشخصية والقدرات
ات والميول  .وااستعدا

  إ كل فر يصلح للعمل في عد م المه في ضوء ما لدية م سمات وقدرات
ات واتجاهات وتتعد النواحي التي يم أ يوفق الفر فيها  .واستعدا

  ات والميول أ أ كل ا م السمات والقدرات وااستعدا جا محد تتطلب كل مهنة نمو
ات ائف تتطلب مجموعة م ااستعدا  .مجموعة م الو

  فاية المهنية يف لها عملية مستمر ويتغير التفصيل المهني وال ا اختيار مهنة معينة والت
ر والزم   .مع تغير الخ

  تمر عملية اختيار المهنة في سلسة م مراحل الحيا الحيا التي تغير فيها الطموحات
مال والتوقعات المهنية، وتتجسد في مرحلتي أساسيتي وهمـــــا  :وا

 ثم الواقعية: مرحلة ااستطاع ، ق  .وتشمل ثاثة أوجه وهي التخيل ثم التصور الم
 مرحلة المحاولة والتحديد وااستقرار  :
  يعة النمو المهني ال يلتحق به الفر تتحد في ضوء المستو ااقتصا أ ط

 وااجتماعي لوالديه، إضافة إلى قدراته العقلية وسماته وفر العمل المتاحة له 
  لك ع طريق تحقيق نمو ا عملية النمو المهني توجيهها خال مراحل الحيا المختلفة و

ات، إضافة لمساعد الفر على اختيار الواقع المهني وأ مهمة . القدرات والميول وااستعدا
ية هي حس توجيه الفر  .اأجهز التربوية والتعليمية واإرشا

  ات اإنسانية يف ونمو واكتمال لمفهو ال ر عملية النمو المهني عملية ت  .تعت
  ات تتجلى في إ عملية التوفيق بي الفر والعوامل ااجتماعية وبي الواقع ومفهو ال

القيا بدور معي سواء كا الدور في الخيال أو أثناء عملية التوجيه المهني أوفي نواحي 
 النشاط الواقعي أو في مجال العمل نفسه

  يعتمد رضا الفر ع علمه ومهنته وع الحيا بوجه عا على مد اتفا العمل ع 
لك  اته وميوله بصور بصور عامة ، وك عمله مع سمات شخصية وقيمة وقدراته واستعدا
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الة نتيجة نمو المهني وتراكم وعلى  على توافق العمل مع الدور اإجماعي ال يرا م س
يفية  انته الو  .م

  ات متتابعة خال سنوات حياتهم المختلفة وأ إ المراهقي والراشدي يواجهو مش
ات تتعلق بالمهنة  ات مش ل مرحلة عمرية مشاكلها الخاصة بها وم ضم ه المش ل

 .واختيارها و االتحا بها
  اته ويحسد نفسه كد اإنسا  سب العيش ، إ ي إ العمل والمهنة أسلو للحيا وأسلو ل

 " .العمل قاهر اأحزا"،وقد قيل قديما 
  كاء في تحديد ور ال يتميز مفهو النمو المهني بالدينامية، إ يركز بعض العلماء على 

ور المركز ااجتماعي  كد آخرو على  ور الميول ، وي خر على  عض ا ا النمو وال ه
 .،وأ هنا تداخل بي جميع ه العوامل

ات  ونالد سوبر حد خمسة نشاطات أساسية أسماوها بالواج كر ، أ  وم الجدير بال
: وهي كمـــايلي.اإنمائية المهنية 

ارا حول عمل ./ أ و أف لور الميل أو التفيضل المهني ال يتطلب م الشخص أ ي ت
اته يساعدانه على قرارات مهنية  اته ، وأ ينمي مفهوما مفهوما مهنيا ومفهوما ل مناسب ل

لور مابي   ا الت ة ،وأ انسب عمر لحدو ه . سنة (16. 14)تعليمية مناس
يق وجهته المهنية ./  تخصيص الميول أو التفضيل المهني وتجديد ، ويقو الشخص بتط

العامة والتحول إلى وجهة مهنية خاصة محد ، وأ يتخ الخطوات الضرورية باتجا اتخا 
القرار التعليمي والمهني المناسب ، كأ يسجل الفر ال لديه ميول خاوية في برامج 

 سنة  21. 18تر عمرية لظهور التخصص والتحديد هي مابي )راعية ، وا أنسب ف
خول الشخص ./  لك بصور جيد مع  تضمي الميل أو التفضيل المهني وتنفي ، ويتحقق 

امل وإتما  لك نمو الفر ال عمر الواحد والعشري وحتى س الخامسة والعشري ، ويتطلب 
ة  يفة مناس ه وأ يدخل و . تعليمية وتدي

يفة معينة ، ويتميز باستثمار ./  النمو المهني ويتمثل في استقرار الفر في مهنة أو و
و ه المرحلة خال  ت سابقا وت ة للقرارات المهنية التي اتخ المواهب بطريقة تظهر مناس

 سنة  35. 25سنوات العمر 
تدعيم المركز المهني وتقد ويحد في الغالب خال الثاثينات واأربعينات م عمر ./ ه

يفة بحيث يحقق ضمانا ومركزا  ات مهاراته و أقدميته الو سس الفر بث الفر ، حيث ي
ا في الخمسينات وأوائل الستينات م عمر الفر  لك غال و  . مهنيا مريحا لنفسه وي

ر حياته المهنية تدهور كل مرحلة منها إلى سلو مهني م   ا يمر الفر بمراحل ع وه
حث ع  ور التدريب وال ثف والثاني في  ور الم و المراهق في  نوع مختلف حيث ي

اخل مهنة معينة يدعم فيها مركز م خال كل مظهر م  و في  يفة والراشد ي عمل أو و
. مظهر النمو المهني 

ونالد سوبر بخصو مراحل العفو المهني تتمثل  ار التي اقترحها  ا يم تلخيص اأف وبه
شاف،والتأسيس)في أ كل مرحلة م المرحلتي الرئيستي  و م مراحل فرعية  (ااست تت

ية واانتقالية والمحاولة غير الملتزمة)عديد وهي  و المراحل (المراحل التجري بينما تت
.  (المحاولة والملتزمة والتقد )التأسيسية م مرحلتي هما 

: نظريا السما وااتجاها: ثالثا
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راسة الشخصية اإنسانية في  ع في  ر ه النظريات م أقد النما والمناهج التي ات تعت
مجاات ااختيار المهني وعلم النفس المهني ، وتستند نظريتها إلى أساس أ الشخصية 

ية والميول وااتجاهات  مجموعة م السمات أو العوامل المتداخلة مثل القدرات اللغوية والعد
كد على تقسيم اأفرا إلى أنماط يتم وصفها  يف وت والقيم والسمات ااجتماعية وأنماط الت

. ع طريق ااختيارات التي تقيس اأبعا المختلفة للشخصية 
ا النوع م النظريات إلى استثمار عامل السمات في عملية ااختيار والنمو المهني   ويهدف ه
ات وميول وسمات بما يوجد في عالم  لك م خال مقابلة ما لد الفر م قدرات واستعدا و
المه م فر العمل ، وأنه كلما كا هنا انسجا بي الطرفي كا ااختيار المهني للفر 

واما . أكثر نجاحا و
ت نظريات السمات م أراء روا ااختيار والتوجيه المهني وعلم النفس المهني  واستفا

أمثال بارسونز وجيتس ووليمس ،إضافة إلى تأثرها بحركة ااختيارات الموضوعية وخاصة 
ر ة اختيار سترونج وكيو . اختيار الميول المهنية والشخصية كما هو الحال بالنس

: نظريــة وليمســـن ./  أ
ية بالتوسع في استخدا أسلو السمات في  مائه في جامعة ميسوتا اأمري  قا وليمس و

روا التوجيه التربو عملية عقلية تستند على ااختيار  التوجيه وااختيار المهني ، إ اعت
ني عليها ااختيار  افية التي ي ا للمعلومات ال يم استنا . الح

كد ه النظرية ا أسلو السمة هو المنهج المعرفي يتلخص في النظر للفر كنسق م  وت
انيات وهي التي سماها وليمس  ات واإم ط ه السمات بعد م  (السمات)ااستعدا وترت

ات سماها  ها اأعمال المختلفة وه المتطل و الصلة بي " .العوامل"المستلزمات تتطل وت
السمات والعوامل ع طريق القياس إلى القياس الموضوعي للسمات ، وأ كل فر يحاول 

انياته  نه م حس اإفا م إم ي يجد طريقا للعمل والحيا يم . ا يحد سماته ل
كاء  ع ه النظرية إلى استخدا ااختيارات النفسية التي تقيس المجاات المختلفة مثل ال و
يف  لك في إطار تو والقدرات الخاصة والميول وااتجاهات والشخصية والصحة النفسية ،و

ميل  القياس النفسي واإفا منه في مجاات التوجيه وااختيار المهني ،وأكد سوبر وهو 
اته  قيقا لقدرات الشخصي وشخصيته واستعدا وليمس أ ااختيارات يجب أ تعطي وصفا 
ية الفر يتسم بااستمرارية واأنسا ، وأ حد سابقا يحد احقا  س صور تن بحيث تع

ا توفرت نفس الظروف  . إ
ية للتوجيه وااختيار المهني وهــــــــي : ويتضم أسلو السمات ثاثة إجراءات تنفي

:  اكتشاف سمة الفرد وخصائصه- 1
وي فريد م السمات والخصائص يم التوصل إليه ع طريق استخدا   يتميز كل فر بت

رات وقيم وميول  شف ما لد الفر م خ أساليب القياس النفسي ،وتحاول ه الوسائل أ ت
كائه ومستوا لتحصيلي ، إضافة لما يم الحصول عليه في  ات إلى جانب قدراته و ورغ

يانات يم التوصل إلى .المقابلة الشخصية م معلومات ع الفر  وم خال ه ال
يعة العمل المهني ال يم أ يتجه إليه الشخص بحيث  ات بخصو ط تفسيرات وتن

يه على أحس وجه  .ي
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: تحليل متطلبا العمل- 2
ل االتحا بها  ائف المختلفة وس افية ع الو  يعمل الموجة على توفير المعلومات ال

ة التي تضم النجا فيها ويتم جمع ه  اتها والخصائص والمهارات المناس ومتطل
سيط للعمل أو ع طريق الدراسات العلمية الدقيقة  . المعلومات بواسطة التحليل ال

:  المزواجة بين الفرد والعمل - 3
دأ وضع الشخص المناسب في  يقيا لم تتحقق ه الخطو في المطابقة بي الفر والعمل تط
سس على  ار إ اإنسا كائ عقاني وأ اختيار الشخص للعمل م ا المناسب باعت الم

ير سليم وا يتأثر بالعوامل العشوائية . تف
: نظريـــة فرانك بارســونــــز - 

يفة"قد فرانك بارسونز في كتابة  نظريته في ااختيار المهني ع طريق السمة " اختيار الو
: العامل ،وأكد أ عملية ااختيار المهني تعتمد على ثاثة خطوات وهـــــي 

  فهم الفر لنفسه وطموحاته واتجاهاته وقدراته. 
  روف النجا في المهنة التي يتجه إليها وفر الترقي فيها وما ات و تعرفه على متطل

ات  .تتضمنه م مميزات ومحد
  لة بي ا كوري م العوامل يقصد إحدا تأثيرات مت إقامة عاقة بي النوعي الم

 .عناصرها
  ااختيارات لقياس الفر 
  الحصول على المعلومات ع المهنة 
  اتخا القرارات م خال هاتي العمليتي 

اتب التوجيه المهني  وأكد بارسونز مع علماء آخري على ضرور ااهتما بخدمات وم
فيلة بنجاحها في المدارس والمعاهد والجامعات بالنظر  ها إلى اأسس العلمية ال وإسنا

اهر التنوع والتوسع  ي مطالب  ي تل ية وااجتماعية ل أهميتها التربوية والمهنية وااقتصا
انات كل فر وميوله  في المه والحرف وفر العمل وفروع التعليم بما يتناسب وإم

اته على أساس تأكيد حرية الفر اختيار المهنة أو نوع التعليم أو التدريب  اته واستعدا ورغ
هلة  ية احتياجات المجتمع م القو العاملة المدربة والم ه تل . ال يناس

تب المه"وأسس بارسونز  لية " م ا في اختيار مهنم المستق في مدينة بوسط لمساعد الش
وفي إعدا أنفسهم له المه والدخول فيها ،وفي بناء مهاراتهم المهنية وتحقيق نجاحهم 

. المهني
:   نظرية سترونــج وكيودر- 

لك م خال افترا   ر في نظرياتها حول ااختيار المهني إلى الميول المهنية و ستند وكيو
راسة معينة تتشابه ميولهم  ولوجي مفا أ اأشخا الناجحي في مهنة معينة أو  سي

الدراسية والعقلية وااجتماعية والرياضية والترويجية بينما تختلف ع ميول الناجحي في 
ا التشابه بي ميول الفر وميول الناجحي في مهنة  راسات آخر وأنه كلما ا مه أو 

ا ااحتمال في نجاحه ورضا م ه المهنة ا التشابه ا . معينة  يا ه لك ف ا ورغم 
. يحتم نجا الفر فيها إ ابد م وجو ااستعدا والقدر 

وقد وضع سترونج اختيارا للميول المهنية في صورتيه الخاصتي بالرجال والنساء يصلح 
ير م المه وتستخدمه المدارس والمعاهد المهنية أغرا التوجيه وااختيار  لعد ك

وات والمقاييس مثل جمع تقديرات اأسات والمقابلة الشخصية . ا م اأ ه عد ويستخد بجان
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كر أهداف المتقد وتزكية م أشخا آخري  مع المتقدمي وتاريخ حيا الشخص ،و
ارات الشخصية  . واستخ

كور لسترونج  ا ااختيار في عمليات "صفة للميول المهنية "ويمثل ااختيار الم ويستعا به
شف ع ميولهم المهنية ويهدف ااختيار  لك م خال ال ار ،و التوجيه وااختيار المهني لل

رجة إتقا ميول الفر المفحو مع ميول اأفرا الناجحي في مهنة معينة ،  إلى قياس 
ا لـــها نه يعد مناس . ويقدر ميل الفر بمقارنة أجوبته بأجوبة الناجحي في ه المهنة ف

كور على  ال تمثل أوجه النشاط في طائفة واسعة المد م 400ويحتو ااختيار الم  س
المه والموا الدراسية واألعا الرياضية وضرو الهوايات والتسلية وأوجه منوعة م 

رهه أو  ا النشاط أو ي ا كا يرغب ه ال فيما إ النشاط العقلي ويشير  المفحو أما كل س
قيقة فقط ، ثم تصنيف اإجابة 40وا الزم الا لإجابة ع فقرات ااختيار . ا يهتم به  

. على أساس تشابهها مع ميول رجال ونساء ناجحي في أعمالهم
ر اختيارا للميول المهنية يستخد في عمليات التوجيه وااختيار المهني  وقد وضع  كيو

ات م  شف ع ميول الطوائف وف ا المقياس إلى ال والدراسي لطا المرحلة الثانوية ه
تابية والحسابية  ومه  بية والموسيقية وال ية والعلمية والفنية واأ اني المه وهي المه المي

ق أ تناولنا تلك المه بصيغة ميولها عند تناولها موضوع الميول .الخدمة ااجتماعية  وقد س
تا ا ال . المهنية في الفصل الثاني م ه

كور ما يأتـــــي  : ولعل م أبر فوائد مقياس الميول المهنية الم
  صارالتعرف على ميول الفر اله في عمليات التوجيه وااختيار وااست  بها عند س

 .المهني أو الدراسي 
 راكها و غافا عنها وا يستطيع إ  . توجيه اأفرا نحو الميول المهنية أو الدراسية التي ي
 راسي معي ة في شخصية الفر المتقد لمهنة معينة أو برنامج   .اكتشاف الميول الغال

انية التن بنجا الفر  كور في مجاات التوجيه وااختيار المهني وفي إم ويفيد المقياس الم
   1. في عمله أو فشله فيه أو رضا أو تخطه عنه

 :  ااجتماعيةالنظريــــة : رابعـــــا 

: نظرية جيا وكرومبلز وميتشل 

يرا في حيا الفر الدراسية والمهنية  ورا ك تلعب اأسر والمستو ااجتماعي وااقتصا 
ة له طوال حياته ل حيا الفر من الوا وتستمر بالنس . حيث تش

لزو وميتشل وجيات النظرية ااجتماعية التي تعتمد على أساس أ هنا  وقد وضع كروم
لك  ا في مجر حيا الفر كلها في  ورا بار العديد م العناصر خار قدر الفر تلعب 

. قراراته واختياراته التربوية والمهنية 

رجة حرية الفر في اختيار أقل مما يعتقد الفر وأ توقعات  ا ااتجا أ  يعتقد أصحا ه
ط  اتية ليس مستقلة في المجتمع ، والمجتمع يقتر أ يقد فرصا مهنية معينة ترت الفر ال

                                                           
ار القاسم  1 يق ، ط: بديع محمو م يع ، عما  1علم النفس المهني بي النظرية والتط سسة الورا للنشر والتو  ، م

2001،   180 .200 
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قة التي ينتمي إليها الفر كما أشاروا إلى تأثير اأسر كعامل مهم يساعد على التن  بالط
لزو ميتشل و جيات أ العوامل ااجتماعية والثقافية  باختيار المهنة ، وير كروم

ر في اختيار المهنة  ية لها الدور واأك . وااقتصا

: وم ه العوامــــل 

  قة ااجتماعية التي ينتمي إليها الفر  الط
  خل اأسر وثقافة الوالدي 
  الخلفية العرقية و الدينية والقومية 
 م بها  اأسر وطموحات الوالدي وأثر اإخو واأخوات والقيم التي ت
  ة والمجتمع المحلي والمدرسة ي  ال
  يع سو العمل  الضغوطات ااجتماعية وفر العمل المتاحة وتو
  انتها في المجتمع وما يتا م فر ومنطقة الس  وضع المرأ وم

ول ع  لز وميتشل أ ااتجا ااجتماعي هي المس وخاصة القول وحسب جيات وكرم
رات الطفولة وعاقة الطفل مع والديه كما  اختيار الفر مهنة ما وااستمرار بها وليس خ

ات وسعي الفر وراء تحقيق صورته ع نفسه في العمل كما ير  تر آ رو  وا مفهو ال
يعة النمط الشخصية كما ير هواند   1.سوبر ،وا ط

 

:  أهداف ااختيار المهني-3
يفة الشاغر في ضوء مصلحة المنظمة و/  هلي للو اختيار أفضل اأشخا الم 1  

هات الفر وحاجاته   .الم  
تقا/ 2  .التأكد م أ الشخص المختار سي العمل المطلو م ب
يفة  /3 مراعا أ يتم ااختيار في ضوء خصائص وضعية كل م الفر والمنظمة والو

ية التي تحيط بالمنظمة ي ارات ال . ،وفي ضوء ااعت
دء في عملية  ل ال ي يتحقق الهدف اأساسي م ااختيارق كر يجب ااختيار ل  والسابق 

يعة سر العمالة وأ تقو  شرية أ تدر ط ار الموار ال على المنظمة ممثلة في إ
ة  بدراسته م خال استخدا ما لة التاليةااختياريسمى نس  2: وال يم تمثيله في المعا

 

ار    ة ااخت ي تم اختيارهم=              نس  عد المترشحي ال

عد المترشحي المتقدمي لاختيار
     

                
نا اإشار إلى أهداف  ا أر :  المهني أ تشير إلى النقاط التاليةااختيارولعلنا إ

  ج واختيار أفضل القدرات والمهارات المتاحة في سو العمل. 
 بالقو العمالية المنتجة ، وتفضل القو المحلية ااحتفا . 

                                                           
ا الخالد وآخرو  1 يع ، 1اإرشا المهني ، ط: عطا ه ف ار صفاء لنشر والتو  48. 46   ، عما ، 2011 ، 
شرية ،ط  2 ار الموار ال ا ،إ هير نعيم الص ر ،  ار ابراهيم  د ال يع ،1ع ار وائل للنشر والتو  ،اأر 2008، 

 ،222 
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  يفي لهم ااستقرارحفز العاملي وتحقيق    1 . الو
: أهمية ااختيار المهني - 4

م أهميته فيما يلي  :  ت
يا اإنتا كميا -  ا المناسب ي إلى  يا اإنتاجية ف وضع الفر المناسب في الم

. وكيفيا
فااختيار السليم يجنب اإصابات وتفا الوقوع في الحوا وتعني أيضا : يا اأربا- 

ر مقومات أساسية لزيا الربح . المعنويات العالية والدوافع القوية وكل ه العناصر تعت
مة لتأهيلهم -  اانتقاء المهني الجيد وال م شأنه أ يقلل م فترات التدريب والنفقات الا

هم لك المد الزمنية التي تستغر في تدري . وك
شر والمالي إ نجد م تر الفر لمهنته وال ي لضياع أموال -  التقليل م الفقد ال

سسة م أموال ووق على  هم وتأهيلهم إضافة إلى ما تنفقه الم ق أ أنفق في إعدا كثير س
. تدريب أفرا آخري

اناته تتواءتقليل اإصابات والتورط في الحوا عند اختيار الفر لمهنته والتي -   مع إم
ة  ها ويرتفع مستوا المهار ، وحتى ثم تقل نس اته ، فا شك أنه سيتوحد معها ويح ورغ

. اإصابات وينخفض معدل التورط في الحوا
يع اأجور والحوافز والترقيات -  عد ااختيارعند : عدالة تو نه سوف يست  المهني الصحيح ف

اءا مميزا  الفر غير المناسب وال قد يقصر في إنتاجه وعد مساواته بالفر ال ي آ
يف م وال  2.  م حيث ال

 
: خطوا ااختيار المهني- 5
  اإعا ع الشاغر الموجو لد المنظمة 
  اتية ات والسير ال  تلقي الطل
 ات وحصر المناسب منها  تصفية الطل
 دئية  إجراء مقابات م
  يعة العمل ارات تتفق مع ط  إجراء اخت
  إجراء المقابات الرسمية 
  وا المقابلة الشخصية ي اجتا  إجراء المفاضلة بي المتقدمي ال
  يف مع فتر التجربة  القيا بعملية التو
  هم وتعريفهم على العمل والزماء )إعدا العملي  تدري
 وا فتر التجربة بنجا ي اجتا ي اأشخا ال  3. تث

نا اإشار إلى خطوات ااختيار المهني أ تشير إلى النقاط التالية ا أر : ولعل إ
يفة إجراءات قد  ل و إ عملية اختيار القو العاملة ا تخضع لخطوات محد وثابتة فل

كر بعض الخطوات كنمو ومنها : تختلف ع اأخر ، ونح ن

                                                           
شرية ،ط : محمد فالح صالح  1 ار الموار ال يع ، عما ، 1إ ار حامد للنشر والتو  ، 2004  ، 87. 
اط القاعد الملك فهد الجهوية ، رسالة ماجستر : فوا ب محمد الصويط  2 اإختيار المهني وعاقته بالتوافق المهني لد ض

لية التربية ،جامعة أ القر  .ب
شرية ، ط: فيصل حسونة  3 ار الموار ال يع ، اأر ،1إ ار أسامة للنشر والتو  ، 2008 ،    67، 68 
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اشر ورسمي بي طالب العمل وجهة العمل، وهي خطو :ااستقبال- 1  وهو أول اتصال م
ا ائق ونظيف وحس اإضاء  ل و في م الهم بش سسة استق مهمة ويتوجب على الم

سسة ر ع نشاط الم . والتهوية وإعطاؤهم ف
ي العمل وهي خطو هامة جدا، وتعني :المقابا اأولية التمهيدية- 2 ال طال  أ استق

ا ائق ومناسب م حيث النظافة واإضاء  ي العمل في م إجراء مقابات شخصية لطال
، والغر م إجراء ...واأثا والتهوية والنشرات والمحات ل حس الهم بش ، واستق

راته السابقة ومعرفة  هاته العلمية وخ ة التقد وم المقابلة هو التعرف على شخصية وهي
يفة ته في الو ب رغ عا . س ل أولي اختيار مجموعة واست وم خال ه المقابلة يم بش

يفة  .مجموعة ا تتوفر فيها الصفات المطلوبة للو

:  استمــارة طـلـب ااستخدام- 3
ا اإجابة فار يمل طالب ااستخدا   لة ،وم ار ع استمار فيها عد م اأس وهي ع
ا الغر وفيها معلومات  وعة ومهيأ له وه ااستمار مهمة بطريقة علمية منتظمة مط

هاته العلمية   ع طالب ااستخدا ، اسمه ،وعمر ،جنسه ،جنسيته ، حالته ااجتماعية ،م
ار على اتخا قرار  راته وغيرها م المعلومات ع طالب ااستخدا بما يساعد اإ خ

ول)مناسب  ر  (رفض أو ق ار ف ل طالب ااستخدا تعطي اإ كما أ ملء ااستمار م ق
ل مفهو  ار بش ة، وترتيب اأف تابة بأسلو جيد وصياغة لفظية مناس . ع قدرته على ال

: ااختبارا النفسية- 4
ارات بعملية ااختيارات ،خاصة  نها  )ياح اهتما اإ قيق ف ل  ا تم ااختيارات بش إ

تضم تحقيق قدر عال م الموضوعية وعد التمييز ،وتوفر معلومات كمية ع مد ما 
ار اتخا قرار  ا يسهل على اإ هات وقدرات وه يمثله اأفرا المتقدمو للتعيي م م

ائف الشاغر م عدمه وتستخد ااختيارات النفسية  . (قيق لتحديد مد مائمة اأفرا للو
يفة إلى أخر أو في مجال الترقية أو  في مجاات عديد منها في عمليات نقل اأفرا م و

، فم خال ااختيار تتضح مد  ي معي رنامج تدري في مجال اختيار بعض اأفرا ل
ي رنامج التدري انية ترشيح الفر لل . إم

ارات ارات التوافقيةوم ه ااختيارات اخت كاء والشخصية والميول وااخت  . القدرات و ال
:  المقابلة الختامية- 5
م نهائي يتعلق باتجاهات   مال المعلومات والوصول إلى ح ار إلى است ففيها تسعى اإ

ات وميول ونضو شخصية طالب ااستخدا وقدراته على اانسجا  وقدرات واستعدا
ماء العمل، واتخا القرار بوضع المتقد في العمل المناسب  .والتعاو مع 

 :قشة الخبرة السابقة للمتقدم امن- 6
يفة السابقة لطالب ااستخدا م خال سلوكه في العمل السابق  يم أ نتعرف على الو

ا تركه العمل ا كان . وأس ، ف ت في طلب ااستخدا يانات التي ور والتأكد م صحة ال
دئي ل م يف بش ل للتو نه يق يفة السابقة جيد ف . سلوكياته في الو

:  المبدئــيااختيار- 7
 لفتر محد م الزم ، ااختيار عليه تح ااختيار ال وقع ااستخداهو وضع طالب 

ة رئيس قسمه . فهو يزاول عمله تح إشراف ومراق
:  النهائــيااختيار- 8
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نا النهائي بعد ااختياريتم   مرحلة اجتيا إلى كفاء وقدر وجدار العامل بعد ااطم
لك م خال تقارير رؤسائــه والتي تشير إلى كونه عاما كفـوءا ولـه ااختيار دئي و  الم

ل رسمـــي  لك اختيار بش قدر تناسب عمله وأنه صالــح ومناسب وجدير بالعمل ،ويتم بعد 
سســة ح عضوا في الم . ونهائــي ويص

: الفحـــص الطـــبي- 9

ي  ارات بالفحص الط دنية لنوع العمل ال استلمه وتهتم اإ لك للتأكيد م اللياقة ال و
ا التالــية  : لأس

 الوقاية م اأمرا المعدية المختلفة للعاملي مع المستخد الجديـــد. 
 ة الغيا نتيجة لإجها والتعــب  .الغيا تقليل نس
 ب وجو حاات مرضية سابـقة ة بالتعويضات بس  التعويضات منع المستخد م المطال
  دنية ري على العمل م الناحية ال لك ع طريق اختيار اأكفاء والقا تقليل النفقات و

 .والنفسية
  ثر في صحة العامل وتقلل م قدرته على العمل . اكتشاف نقاط الضعف التي ت
: فوائـــد ااختيار المهـــني- 6

يع اأعمال  يفة ااختيار على انتقاء أكفاء اأفرا ولمهنة بل يفيد أيضــا في تو ا يقتصر و
لك  في إلى مناصب أعلى ، وك اخل المصنع ، كما يفيد في ترقية العمال والمو على العمال 

في نقلهم م عمل إلى آخر ،أما الفوائد التي يجنيها كل م الفر وااقتصا القومي م 
كر كل منـــها ما يـــلي : ااختيار المهني العامي ون

لــك آاف   .1 فء أقل إنتاجا م غير وإنتاجه أقل جو ونوعا ، وقد  فالعامل غير ال
حو ا ولوجية في استخداير إليها الشك على أ  ال  ي إلى ااختيار الطر السي

اء عمل معيــ شاسعة   .تحسي هائل في اإنتا ،فالفوار بي اأفرا في القدر على آ

هر أ  ل ااختيارولقد  يا اإنتا قد تصل إلــى أربعــة أمثالــه كما   العلمي ي إلى 
ير ا ا الفار ال حث على أ ه ة أو التحمس للعمل بل إلى  ال يرجع إلى الفوار في الرغ

 1.فوار فعلية في القدرات العقلية أو اليدويــة

العامل غير الصالح يحتا إلى فتر أطول في التدريب وبالتالي إلى نفقات أكثر سيما  .2
 .  وإ كا التدريب ال يتلقا يتطلب مــد طويلــــة

ا اإنتــا الجيــد  .3 العامل القاصر في إنتاجه يتقاضى أجر يقار أو يساو العامــل 
سســة الصناعية أجـر مقابــل إنتا  ية غير منظور حيث تدفع الم لك خسار ما ومعنى 

 2 .قليل كما أنه ي إلى سخط العامل  اإنتا الجيد 
ا إلى أ سوء توافق العامل مع عمله قد يجعله مصدر الشغب والمتاعب وانخفا  .4 ه

 3 .الرو المعنوية لزمائه

 
                                                           

1   http://www.acofps.com /vb/archive/index   
 

  اأنترنات
يع ،عما ، : محمد شحاتة ربيع  2 ار المسير لنشر والتو  48،  2009علم النفس الصناعي والمهني ، 
ريدار 3 د الفتا محمد  اريطة، : ع ار المعرفة الجامعية ، اأ يقاته   133 ، 2008أصول علم النفس المهني وتط

http://www.acofps.com/
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: فوائد ااختيار من الناحية ااجتماعية و ااقتصادية
ر الفوائد التي يحصل عليها الفر م ااختيار المهني هي نفس فوائد التوجيه المهني  تعت

. الصحيح
تية  ا ا لك لأس : والمصنع ال يسيء اختيار العاملي به قد يتعر للخسائر و

. العامل الغير كفء ا يصل إنتاجه إلى المستو المطلو عا- 1
ا العامل يحتا إلى التدريب - 2 لك أ ه ير و لف المصنع نفقات ك العامل الغير صالح ي

. لمد طويلة
. العامل الغير صالح يتقاضى نفس مرتب العامل المجد- 3
ة للشركة أو المصنع- 4 ا ي إلى خسائر غير متطور بالنس . وه
ات التي يعمل عليها إلى - 5 قد ي جهل العامل لما هو مطلو منه وجهله بطريقة عمل ا

ات . أعطا ه ا
ا ي إلى أ - 6 ا إلى تر الشركة أو المصنع ،وه العامل الغير صالح ينتهي به اأمر غال

 1 .يقو المصنع بتشغيل عمالة جديد غير مدربة ، مما يزيد م النفقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ندرية :طار كمال 1 ا الجامعة اإس سسة ش  47. 46   ، 2007، علم النفس المهني ، م
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: دوافــع ااختيار المهنــي- 7

إ العوامل التي تحد اختيار الفر مهنته تنقسم إلى عوامل شخصية منها صحتها العامة 
ر الفر ع نفسه ،ومستو  وحيويته وما يرا في نفسه م نوا للقو والضعف ومنها ف

كائه وميوله والقيم التي يدي بها ،  رجة ثقافته وتعليمه ومنها أيضا مستو  طموحه و
عض الشخصيات أو تقرر منها وم  ا باإضافة إلى إعجابه ب وافع شعورية واشعورية ه و

، :العوامل الخارجية التي تحد اختيار المهنة  المركز ااجتماعي ااقتصا اأسر الفر
. وعاقاته الشخصية 

ار العمل : وفيما يلي توضيح لدوافع اخت

اع العديد م الدوافع والحاجات النفسية للفر ، كالحاجة إلى اأم والحاجة إلى التقدير -  إش
ات  ير ع ال . ااجتماعي ، والحاجة إلى التع

ائف والمه المختلفة -  ا أو م يسعو إلى شغل الو فالحاجة إلى اأم تجعل بعض الش
تعدو ع اأعمال التي ليس فيها الظروف العسير أو الحاجة أو المأ ويستمتعو إلى  ي

ونها لك وينف . نصائح في 

انة ااجتماعية وشغل الدور ال يجد -  والحاجة إلى التقدير ااجتماعي، أ اإحساس بالم
خري له انته ااجتماعية واحترا ا ف في م . العامل أو المو

ات ، نر أ م يعانو قصورا معينا أو لديهم الشعور بالنقص -  ير ع ال وفي مجال التع
الجسمي أو ااقتصا لديهم اإحساس القو بالتعويض فيما يشعرو فيه بالعجز ع طريق 

. أعمالهم 

ا ، وضعاف الجسم  ويقال إ المصابي بعيو في النطق تستهويهم المه التي تتطلب ال
يميلو إلى مهنة الطلب وكثيرا ماي الشعور بالنقص إلى فقد الثقة بالنفس وعد تحمل 

ولية  1. المس

:  المهنيطـــرق ااختيار- 8

مة للمنشأ م  (أساليب)هنا عد إجراءات  يم استخدامها في اختيار القو العاملة الا
:  أهمها 

يف -  . طلب التو

. المقابات الشخصية- 

يف-  .  اختيارات التو

                                                           
نا ،1علم النفس الصناعي ، ط: كامل محمد محمد عويضة  1 تب العلمية ، ل ار ال  ، 1997 ،   42 .43  
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ي-  . الفحص الط

: وسيتم مناقشة ه الخطوات بشيء م التفصيل 

ــيف - 1 :  طلب التو
دئية يتم توجيه المتقدمي استيفاء بيانات طلب    بمجر اانتهاء م عملية التصفية الم

يف ،وهو نمو خا بالمنظمة مصمم للحصول على معلومات محد ، تفيد في  التو
يف م  و طلب التو يفة ما وقد ي دئي على صاحية فر ما للتقد لشغل و م الم الح

هل الدراسي  ساطة بحيث ا تزيد المعلومات المطلوبة ع ااسم والعنوا و التيليفو والم ال
رات السابقة في مجال العمل  1  .والخ

:  المقابا الشخصية- 2
تستخد المقابات التشخيصية في معظم المنظمات كخطو هامة وعملية ،ويتمثل غر ه 
المقابات في تدعيم ومساند المعلومات التي تم الحصول عليها،م خال الخطوات اأخر 
يفة المرا شغلها  لعملية ااختيار وتهدف ه المقابات إلى تحديد مد توافق المتقد مع الو

يفة  ائما بالو طة  لة في خال المقابلة مرت و اأس  2 في المنظمة ،ويجب أ ت
 

: أنــوا المقابــا الشخصيــة
ية التي يجريها مقابل  هنا طر عديد لتصنيف المقابات الشخصية فهنا المقابات الفر
واحد أو عد م المقابلي  لمتقد واحد ، وهنا المقابات الجماعية التي يتم إجراؤها لعد 

م المتقدمي في آ واحد ع طريق شخص واحد أو أكثر والمقابات الجماعية غير شائعة 
ائف وتستخد في العا لتقويم الخصائص ااجتماعية  نها تستخد أنواع معينة م الو ول

ات العمل . للمتقدمي ، حيث يتم تقويم المتقد على أساس سلوكه ضم مجهو
ية ،حيث يجر  و م سلسلة م المقابات الفر ة ، التي تت لك هنا المقابات المتعاق ك

خر  و كل مقابل متخصص . المقابلة للمتقد عد أشخا كل على حد ، واحدا تلو ا وي
ة للحصول على صور موسعة ومتعد . في مجال معي  وتستخد المقابات المتعاق

ماء  ر م رؤساء و الجوانب ع المتقد ،إلى جانب أنها تتيح للمرشح أ يتصل بعد أك
يفه  ل لو تم تو ثير م الوق للمنظمة والمتقدمي .المستق ة تأخ ال إا أ المقابات المتعاق

لك  لك هنا المقابات الهاتفية التي يتم إجراؤها م خال ااتصال الهاتفي بالتقدمي ويتم  ك
ير م المتقدمي مطلو تصفيتهم و هنا عد ك . على وجه الخصو عندما ي

ا استخدا المقابات ع طريق الحاسب الشخصي والوسائط المتعد لاتصاات  خرا  و م
غير أ المقابلة وجها لوجه هي اأفضل، وهي التي تساعد على الوصول إلى قرارات أكثر 

. قة في اختيار الشخصي المناسب
ا  وهنا نوع خا م المقابات الشخصية يسمى القابات الضغط ،يستلز إجراؤها تدري

ير وتحتا إلى اتزا  ائف التي يتعر شاغلوها لضغط ك عاليا ، وتستخد  لشغل الو
يل الحر العالمية الثانية  ا النوع م المقابات في اأصل ق ات نفسي وقد تم تطوير ه وث

ارات  لك أثناء الحر في الوايات المتحد اختيار عماء ااستخ ل األما ،وك م ق
تب الخدمات اإستراتيجية ،وتخلف مقابات الضغط نوعا م القلق والتوتر وااستفزا  لم

                                                           
شرية الدار الجامعية ،: جمال الدي محمد المرسي  1 ار اإستراتيجية للموار ال  272 ، ،2003،  مصراإ
شرية : راوية حس  2 ار الموار ال لية )إ ندرية، مصر، ، الدار الجامعية ،(رؤية مستق  .144 ، 2003 ااس
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ا النوع م المقابات محدو .للشخص لمعرفة كيفية استجابة في مواقف مشابهة  ومثل ه
وليسية  ائف المخابراتية وال ثر في الو ، وي . ااستخدا

 
:  أســــلـو إجــراء المقابـــا

م أهم اأبعا التي يتم تصنيف المقابات الشخصية على أساسها هو مد انتظامها ويتدر 
ه المنتظم فاأسلو غير  أسلو إجراء المقابات م حيث انتظامها، م اأسلو المنتظم ش

: وفيما يلي توضيح له اأســـاليب . المنتظم، فاأسلو المفتو
 : المقبا المنتظمة أو الموجهة .1

مجموعة محد  معينة ويتم فيها استخدا تستخد المقابات المنتظمة في العا لقياس مهارات
لة المعيارية التي يتم طرحها على جميع م يتم مقابلتهم باأسلو وبالترتيب نفسه  م اأس

لة المقابلة  و أس لك حتى ت ائف و لة على أساس نتائج تحليل الو ويتم تصميم ه اأس
ائف ومواصفاتها  ولياتها مثلما هي محد في أوصاف الو يفة ومس ات الو متصلة بواج

لة ويحد . جية لأس و هنا إجابات نمو وكثيرا ما يتم تصميم المقابلة المنتظمة بحيث ت
رجة كلية  ل فر تتم مقابلته لتحديد  ا الرقمية ل ل استجابة و رقمي ،ويتم جمع اأو ل

ائه في المقابلة  . أ
 :المقابا شبــــه المنتظمــة  .2

و شديد اانتظا  هنا عد م المستويات لمد انتظا المقابات الشخصية ،فالمقابلة قد ت
ط بالترتيب نفسه ،أما  لة نفسها لجميع المتقدمي بالض كما أشرنا ،حيث يتم توجيه اأس

ه المنتظمة التي تتطلب في اأساس أ يتم  المستو الثاني م المقابات فهي المقابات ش
ييف المقابلة  عض المرونة حتى يم ت لة نفسها على المتقدمي ،إا أنها تسمح ب طر اأس
دئية أو  لة الم لتناسب المرشحي المختلفي ويم أ تتضم ه المقابات قوائم م اأس

لة يتم ااختيار م بينها ويتم تنظيمها وفقا للخاصية المطلو تقويمها  . أنماط م اأس
 :المقابا غير المنتظمة أو غير الموجهة .3

تفي بتحديد الخطوط الرئيسية  ا النوع المستو الثالث م المقابات وهنا ي يمثل ه
و تحديد  ات العمل  للموضوعات المطلو تغطيتها ،وقوائم بالخصائص الرغوبة أو متطل

لة التي ستطر على وجه الدقة   .اأس

:  المقابا المفتوحة . 4
و المقابلة غير منتظمة على اإطا ، ويطلق عليها المقابلة المفتوحة،   في أحيا آخر ت
اع خطة منظمة للمقابلة ،  و إت ة  لة التي يراها مناس و المقابل حرا في طر اأس وهنا ي

لة  و أس لة محد تسأل لجميع اأفرا بل ت ا النوع م المقابات على أس وا يحتو ه
رنا ع :"عامة ومفتوحة تطر لتحفيز الشخص على مناقشة نفسه ، مثل أ يسأل الفر  أخ

ثر ".عملك السابق لة آخر يناقشه فيها وي اط أس وم خال إجابة المرشح يقو المقابل باستن
و عد  ية العليا التي ا ي ائف القيا استخدا المقابات غير المنتظمة بوجه خا في الو

. المتقدمي لها كثيرا
ا النوع م المقابات أنها تستغر وقتا طويا إجرائها ،فضا ع أنها  وم عيو ه

باإضافة إلى أ كثيرا م .تقتصر إلى التغطية المنتظمة للمجاات الجوهرية للعمل 
و غير مفيد في استجاء جوانب مهمة  المعلومات التي يتم الحصول عليها م خالها قد ت

، و الحصول على معلومات أساسية عنه لشخصية الفر  .بل قد تنتهي 
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 :مراحـــــل المقابــــلة
ل المقابلة ومرحلة : هنا ثا مراحل أساسية في المقابات الشخصية هــــي مرحلة ما ق

: وفيما يلي شر له المراحــــل المقابلة التنفي الفعلي للمقابلة، ومرحلة ما بعد
 : مرحلة ما قبل المقابلة .1

ة  غي اإعدا والتخطيط لها بصور مناس ل الشروع في إجراء المقابلة ين حيث يعد اإعدا .ق
اتها وتحقيق الفاعلية المرجو  للمقابلة والتخطيط السليم لها أساسا للتغلب على كثير م مش

 :منها ،وفي العا تتم مرحلة اإعدا للمقابلة وفقا للخطوات التالية
غي اختيار أعضاء لجنة المقابلة بعناية:تحديد من يجري المقابلة  - أ والحقيقة ف .  ين

المقابلة تقتض أ يتوفر في المقابل مهارات إجرائها بفاعلية ، وه المهارات يم تعلمها 
ثفا على كل جوانب المقابلة  ا م غي تدريب المقابلي تدري ا ين لك التدريب في .ل ويتضم 

لتها، وكيفية تدوي الماحظات أثناء  العا شر الغر م المقابات وكيفية إعدا أس
 .المقابات وكيفية تقويم اإجابات واستخدا مقاييس التقويم

يفة ومواصفاتها-  يتطلب اإعدا للمقابلة في با اأمر معرفة مها  :مراجعة وصف الو
يفة  لك م خال مراجعة أوصاف الو مة لشغلها ويتحقق  ات الا ائف والمتطل الو

ر واضحة ع ماهية العمل ، وحتى يم  وي ف ومواصفاتها بعناية،حتى يم للمقابل ت
ف للعمل وم  ها المو هات والصفات اأساسية التي يجب أ يمتل رسم صور محد للم

اته اأساسية  طة بمها العمل ومتطل لة المقابلة بطريقة موضوعية مرت . ثم يم إعدا أس
ثرات اأخر  ا إلى معلومات لها عاقة بالعمل ،والحد م الم لك تقويم المتقدمي استنا وك

. التي ليس لها صلة بالعمل م التأثير في قرار ااختيار

لــة المقابلة -  راء في نوع :إعداد أس ل خ لة المقابلة م ق  م المح أ يتم إعدا أس
ائف هو المرشد  و تحليل الو غي أ ي العمل ال يتم إجراء المقابات في أجله ،كما ين

قة ،مثلما هو  ا هو أهم خاصية أية مقابلة صا لة والحقيقة أ ه اأساسي في تحديد ه اأس
ائف يتم تحديد الجوانب اأساسية  يفية ، وبناء على تحليل الو اأمر مع اامتحانات الو
لك المهارات والقدرات والمعارف والخصائص الشخصية اأخر  يفية وك للمها الو

لة على أساسها وفي العا يتم تجميع  يفة ، ويتم وضع اأس المهمة المطلوبة في شاغل الو
ل بعد م اأبعا لة ل . المها اأساسية للعمل في عد م اأبعا ويتم وضع عد أس

يستوجب اإعدا للمقابلة والتخطيط لها تحديد الوق  :تحديد موعد المقابلة ومدتها - د
و هنا عد أشخا  المناسب إجرائها ، والمد الزمنية المخصصة لها وخاصة عندما ي

يفة   يعة الو منية معينة للمقابات ،إ تتفا المد وفقا لط ستجر مقابلتهم وليس هنا مد 
ائف  قيقة في حي أ بعض و يفة الدنيا ا تتجاو خمس عشر  عض المقابات للو ف
و الوق المخصص  ار العليا قد تتطلب ساعتي م الزم أو أكثر ، والمهم أ ي اإ

للمقابلة كافيا لتغطية المعلومات المطلوبة للحصول عليها وتسمح بتقويم المتقدمي بصور 
ة  افية نفسه بالصور المناس ول يجب أ يراعي في تحديد .شاملة ،وتتيح للمقابل الفر ال

ل مقابل ا ل . المد الزمنية المحد للمقابلة تخصيص المد نفسها تقري
ا المائم  :إعداد مكا المقابلة –  لك ف اإعدا السليم للمقابلة يتطلب تحديد الم ك

ا المناسب للمقابلة مهم أنه ي إلى التركيز على مضمو المقابلة  للمقابلة ، وتحديد الم
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ا خا ومريح وها ، .وتحقيق الهدف منها ا المقابلة في م لك اإعدا لم ويستدعي 
ب الهاتف أو الزوار أو المراجعي  .بعيدا ع المزعجات والمقاطعات التي قد تحد بس

: مرحلة اجراء المقابلة - 3

وحتى .  إ المقابلة الفاعلية ا تتم بصور عشوائية، وإنما تتم وفق إستراتيجية مدروسة
نها تتم وفقا لعد م الخطوات المتتابعة تحقيق المقابلة الهدف المنشو فيها، ويتم تنفي  .ف

: الفاعلة في العا وفقا للخطوات التالية

. بداية المقابلة-  أ

لة المقابلة -   دء في طر أس . ال

  لة  صياغة اأس
  أسلو المقابلة 
  اإصغاء 
  تسجيل المعلومات أثناء المقابلة  

1إنهاء المقابلة  -  
 

ـــيف - 3 : إختبـــارا التو

ية مثل ( :tests)ااختبارا  لية المنظمة لقياس المميزات الفر يف تعمل ك ارات التو  اخت
كاء ، النضج العقلي  ، ال تابية ، مهارات الحاسو راعة اليدوية المهارات ال النزاهة ، ال

عض منها  اء اأعمال الشاقة ، وفيما يلي شر ل : وأ

اء الفر لعمل معي ويم  :اختبار اأداء - أ ارات تحديد مستو أ حيث تستهدف ه ااخت
يفي معي  ار تحريرا أو شفويا أو ع طريق وضع الشخص في موقف و و ااخت أ ي

ية  . وماحظة طريقة تصرفه في جوانب مهارية ومعرفية قيا

ار الشخصية -  ارات لقياس بعض خصائص والسمات والفروقات  :اخت تصميم ه ااخت
ة  يفة وهي قري رية لد المتقد لشغل الو وافع واتجاهات ف ية مع معتقدات ومشاعر و الفر
ة بدرجة  ارات الميول م حيث أ كليهما ا يعطي اإجابة الصحيحة أو الخاط ه م اخت ش
ا كا الفر له القدر  ارات الشخصية تصمم للتن إ ارات بينما اخت واضحة حيث أ ااخت

خريـــ ل المواقف المعقد ومد اندماجه با . على تق

ائف التي تتميز  :اختبار ااهتماما المهنية-  عض المه والو ارات ل تستخد ه ااخت
ارات لمعرفة  راء والمستشاري وتصميم ه ااخت بدرجة عالية م التخصص كالخ

ائف كتابية)اهتمامات المتقد المهنية التي يفضلها المتقد إليها  . (كو

ارات على قياس قدرات ومهارات الفر المتحملة  :اختبار المهارا- د حيث تركز ااخت
ارات  ارات مثل إخت كاء والقدرات المتخصصة ، وهنا أنواع م ااخت رجة ال وقياس 

                                                           
شرية ،ط:ما فارس رشيد  1 ار الموار ال ات1إ ي ة الع ت  559، 546 ، 2001،،الريا  ، م
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رجة تم المتقد م المعلومات حول مواضيع محد  المعلومات والتي تستخد لقياس 
يف . والضرورية أغرا التو

يفة لعمل  ارات قابلية المتقد للو ارات تعرف بالمحاكا حيث تقيس ه ااخت وهنا اخت
يفة سلو  اء تتطلب م المتقد لشغل الو ارت المحاكا في اأ يفة وإ إخت بعض مها الو
اء وأسسه الموضوعية م  اء ومعايير اأ لياته أثناء اأ العمل وتتم المقارنة بي مهاراته وق

ار وفق لتحليل العمل ل اإ . ق

ا ما  :اختبارا المعرفة - ه  ارات المعرفية مد امتا الفر معارف معينة غال تقيس ااخت
ارات اأنواء الجوية  ي واخت ارات الرياضيات للمحاس يفة التي سيشغلها كاخت ط بالو ترت

ابت الطائر  . ل

ل مجموعة م  :مراكـــز التقييــــم- و ائهم م ق حيث يجر تقييم المتقدمي حسب أ
ارات كتابية وتماري عملية ومقابات شاملة  المتخصصي المدربي بحيث يخضعو اخت

لك  ارية المختلفة وك اريي للمواقع اإ ار اإ وإ مراكز التقييم م اأساليب الحديثة في اخت
اء اأفرا في ه المراكز والعمليات واإجراءات التي يمرو بها أساسا  لتطويرها ، ويعد أ

لي  شف وتقييم مد امتاكه للقابليات والقدرات المطلوبة منهم في عملهم المستق . لل

اء عمل معي  :إختبارا القدرا- ر تشمل القدرات الحركية التي تقيس قدر الفر على أ
و  ائف تتطلب التعامل مع اأعدا أو قد ت ية لو والقدرات العقلية التي تشمل قدرات عد
لم وااتصال مما يعني بها قياس  ير والت ائف تتطلب القدر على التع يرية لو قدرات تع

. القدر على التحليل المنطقي وقد تصمم امتحانات شفوية ورقمية 

ا في التعامل مع السرقة وليس في التشغيل مما :إختبار الصدق -  ار غال ا ااخت  يستعمل ه
ارات  اء المتقد ،يستخد في اخت يعني التأكيد م مد صحة العوامل المستخدمة في التن بأ
و مطابقا لمقاييس  ار العاملي ا ي ار يستخد في اخت وغيرها ننصح بالتأكيد م أ أ اخت

ومة ويحقق احتياجات المنظمة في اختيار العامل المناسب ات الح  1. وترتي

: الفحــص الطبـــي - 4

ل تعيي شخص ما يجب التأكد م لياقته الصحية للعمل ال سيعي فيه ،وا يم تحقيق   ق
اء ، سواء في المركز  يب أو لجنة م اأط ي ال يقو به ط لك إا ع طريق الفحص الط

اء  ل المنشأ ويجب أ يتوفر لد اأط الصحي التابع للمنشأ أو مستشفى معتمد م ق
في مد مائمة الشخص طالب  العلم مع  ائف التي سيشغلها المو معلومات ع الو

ي عد مائمة المرشح للعمل م الناحيةالصحية  يفة المرا شغلها فقد يظهر الفحص الط الو

                                                           
يع ، : يوسف  حجيم الطائي وآخرو  1 ار الورا للنشر والتو امل،  شرية لمدخل إستراتيجي مت ار الموار ال  2006ا

  212. 211  عما ، 
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ا لوجو  لك تجن ي أصا في المنشأ و في الموجو يفة ويفيد أيضا في حماية المو له الو
يفة   1.مر معد لد الشخص المرشح للو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كريا أحمد عدوا  1 يفي للعاملي في المصاريف العاملة في :منير  واقع سياسية اإختيار والتعيي وأثرها على المسار الو

، رسالة ماجستير ، كلية التجار ، الجامعة  اإسامية غز ،    50. 49  ،  2011قطاع غز
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شريــة وفــي حيـا المنظمـات أ  ورا فعـاا فــي حيــا ال       يلعـب ااختيار المهنـي 
ـا المناسـب لـه يـ إلـــى نقــص المشاكـــل التـي  وضـع الفـر المناسـب فـي الم

ا يجـب  شـر لهـ اليـف والنفقـات علــى المـور ال سسات خاصة م ناحية الت تواجهـها الم
ــــه  ا المجـال نظـرا للدور الهـا الـ يلع . ااهتما بهــ
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ير في مجاات عديد خاصة منها المجال  تشهد مجتمعاتنا اليو تطورات وتحوات ك
ا القطاع م خال إنشاء  التعليمي حيث سع العديد م الدول إلى ااهتما وتطوير ه
ر الراحل التعليمة م اابتدائي إلى  ا ع لك وه مة ل سسات وتزويدها بالهياكل الا م
ر ه اأخير آخر مرحلة يصل إليها المتعلم حيث يحتض ه  الدراسات العليا وتعت

و أغلى اأحيا م  ا وقد تت ات عمرية تمثل مرحلة الش ا 17المرحلة ف  فما فو وك
ا  سوف يتم التطر إلى ه المرحلة وتسليط الضوء  هولة وم خال ه تحتض مرحلة ال

وناتها وهو الطالب الجامعي  . على أحد م
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: مفهـــوم الجامعــــة  - 1
جمع : تقول"جمع يجمع جمعا" الجامعة في اللغة جاءت م فعل :المفهوم اللغوي-/ أ

عض، وفي المثل  ، أيضم بعضه إلى ال ا "المفتر يضر لم يجمع " تجمعي جابة وصدو
 لقتالهم وفي .وجمع ه القلو أ ألفها وجمع القو أعدائهم أ حشدوا .بي خصلتي النشر

م فاخشوهم «تنزيل العزيز بسم ه الرحما الرحيم  ( 173آل عمرا )دإ ه قد جمعوا ل
سها ، وجمع الجارية الثيا أ ش اوجمع أمر أ عز عليه ، وجمع عليه ثي به أ ل

، ويقال ما س مابس الشوا جمع ع امرأ أ ما بني بناء على  جمع بامرأ وما فل
نث " جامعة"المعاني تدل كلمة  على أنها تستعمل في جمع اأمور الحسية والمعنوية وهي م

كان جامعة ، وأمر جامع ومسجد جامع ، وقدر جامعة وجامع وجمعها جوامع : جامع تقول 
 1ويأتي جمع جامعة بجامعات وهي المشهور 

ا ال تتم فيها المناقشة :ااصطاحيالمفهوم -/  عض الجامعة على أنها الم  يعرف ال
ار والمفاهيم المختلفة وهي أيضا  لك بهدف تقييم اأف الحر المتفتحة بي المعلم والمتعلم و

لك بي  ة التدريس م مختلف التخصصات ،وك ا ال يتم فيه التفاعل بي أعضاء هي الم
 2الطا المنتظمي في ه التخصصات 

سسة تظم أفرا م  سسة اجتماعية ه الم ار ع م ا التعريف أ الجامعة ع وبي ه
ة التدريس ة هي ار والمفاهيم المختلفة. الطل لك م أجل نشر اأف . و

لفة بنشر أنواع م التعليم  و م وحدات عضوية م لك تت ات ) وهنا م يعرفها ك إنجا
. في ميدا محد ه الوحدات تسمى المعاهد (وبحو

ار المعهد تدل على وحد  اي أساسي فع لية بل بينه وبينها ت والمعهد ليس اسم أخر لل
ر أكثر على المعلومات يم الحصول .منظمة  لية تع ار ال حول ميدا محد في حي ا ع

لية ي ينخرطو في ال  3 عليها في ميدا محد م طرف ال

ا التعريف نجد بي أ الجامعة ما ورها هو نشر  وم خال ه هي إا وحدات عضوية 
ر مختلف التخصصات وتدخل ضم ما يسمى بالمعاهد التي تختص في مجال  المعرفة ع

لية ا . تنحصر ضم مجال محد محد غير أ ال

اشر بنهاية المرحلة الثانوية بالتحا  دأ م رسي العمر أنها ت ويعرفه محمد ب سعيد 
هل  الطالب بأ م كليات أو و م معاهد أو جامعات القطاع العا أو القطاع الخا وي

راسته ات علمية حسب مد    4 للحصول على شها
                                                           

اعة : السيد محمد عقيل ب علي المهد  1 ار الحديث للنشر والط ر المعاصر ،  وناتها اأساسية في الف الجامعة وم
 .11 ، 2004،القاهر 

د العزيز 2 يع  (راسة تحليلية للعاقة بي الجامعة السلطة )الجامعة والسلطة : الغريب صقر  ع ، الدار العالمية للنشر والتو
 50. 49   ، 2005القاهر ،

ار اإعا والثقافة  3  49 ، الجزائر ، 1973،" نظرات ع الجزائر"التعليم العالي : و

رسي العمر  4   التعليم العالي الخا: محمد ب السعيد 
http:// www. Samahram.com /index,phpsection :05.01.2013. 22.00 
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ويعرف محمد ب سعيد الجامعة على أنها مرحلة انتقالية إلى الجامعة م خال الطالب 
الجامعي م المرحلة الثانوية على الجامعة م خال اختيار أحد التخصصات التي يم له 

. في اأخير م الحصول على شها حيث نجد أنه حصر مفهو الجامعة على الطالب فقط

وا أنفسهم لطلب  ار ع مجموعة م الناس وه ايد على أنها ع لك مصطفى  ويعرفها ك
راسة وبحث   1العلم 

ي هم  و م قاعد عريضة م جماهير الطا ال ير حسا هشا أ مجتمع الجامعة يت
اريي والفنيي وعد م  ات المجتمع وعد م اإ ا المثقف م مختلف ف طائع الش

ر في  ة م قا العلم والف ة التدريس في مختلف التخصصات باإضافة إلى نخ اأعضاء هي
 2. المجتمع

و م طا  ونات المجتمع الجامعي تت ا التعريف نجد أنه ركز على أ م وم خال ه
ري  ة م المف ا نخ ة التدريس وك ا هي اريي وفنيي وك ا  م إ باختاف مراكزهم وك

ار  احثي وفي خاصة التي نصل إليها م خال قراء ه التعاريف نجد أ الجامعة ع وال
و م وحدات عضوية تسمى بالمعاهد  ع مرحلة أخير  ينتقل إليها الطالب م الثانوية تت

لك  ة تدريس تتم  بينهم مناقشة حر متفتحة و ا مجموعة م اأفرا م طا وهي وك
ري  ا عد م المف اريي وفنيي  وك ار والمفاهيم المختلفة باإضافة إلى إ بهدف تقييم اأف

.  المختلفة ااختصاصاتم  وقا العلم وعد

تختلف نوعية الدراسات التي تضطلع بها الجامعات الموجو في عالمنا المعاصر إختافا 
لك إلى عد م عوامل أهمها  يرا ويرجع  : ك

  عوامل تتعلق بنشأ الجامعة وتطورها 
  ية ااجتماعيةعوامل تتعلق بالظروف السياسية  السائد في المجتمع ال تعيش وااقتصا

 فيه الجامعة 
  عوامل تتعلق بالموقع الجغرافي للجامعة 
 3.عوامل تتعلق باحتياجات المجتمع والتخصصات المطلو الوفاء بها 

ير تجمع المدارس وفروع العلو حتى : يعرفها معجم م اللغة  أ الجامعات هي مدرسة ك
يختص الطالب م يشاء م العلم فيلحق بفروعه فيها وليس بعدها مدرسة كما وتصف بأنها 
راسة في فروع المعرفة العالية وله الحق في منح الدرجات العلمية في  معهد منظم لتعليم و

 4 . الخ...  والطب واأ كالفنووائر المعرفة محد 
                                                           

ايد  1 وعات الجامعية  ( 1980. 1960)التنمية اإجتماعية ونظا التعليم الرسمي في الجزائر ، : مصطفى  يوا المط
   .87.  86   ،الجزائر،  1986

ر : حسا هشا  2 فاتر بمخ ر ، جامعة محمد 04، العد  (راسات اجتماعية تربوية )التنمية المهنية المستدامة ،   ، بس
 141 ،  2009خيضر ، جانفي 

 ، 1980هياكل وأنماط لتعليم الجامعي وتطور التعليم الجامعي في مصر ، مصر ،: الجامعة القومية المتخصصة  3
123. 

حث العلمي ، ط: سامي سلطي عريفج  4 يع ، 1الجامعة وال اعة والنشر والتو ر للط ار الف ، 2007 ، 25 
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ار تساهم في تعميم  ات طابع إ سسة عمومية  ر الجامعة م أما المشروع الجزائر فقد اعت
ا الرسو  مة لتنمية ال وي اإطارات الا ها وتطويرها وت  544 .83نشر المعارف وإعدا

ع في  لك فقد وضعها تح وصاية الدولة في 24/09/2003المو  في الجريد الرسمية ول
يةخدمة اأهداف السياسية  .  والثقافيةوااقتصا

ات : التعريف اإجرائي وي إطارات  سسة التعليمية التي عهد لها المجتمع مهمة ت هي م
فاء .معرفة ية  .ال هلهم لتل ات احتياجاتالمهار العالية التي ت ا متطل  سو العمل وك

ائفهم في مختلف القطاعات  يةو وي يجعل ه اإطارات في خدمة وااجتماعية ااقتصا  ت
ا في تحقيق التنمية الشاملة    .ال

: نشأة وتطور الجامعة الجزائرية - 2
ل   "université d’alger " كان الجزائر بها جامعة واحد هي جامعة الجزائرااستقالق

 م طرف سلطات 1877 سنة أنشوالتي تعد م أقد جامعات الوط العربي قد 
 . ااستعمار

 فقد 1920 تخر منها أول طالب جزائر وحيد سنة 1908وأعيد تنظيم ه الجامعة سنة 
وي لجنة مزيفة أبناءكان تهدف إلى تعليم وتثقيف  ا ت  الفرنسيي المتواجدي بالجزائر ، وك

ية بغر استعمالهم في تنفي سي م المثقفي الجزائريي ا ستها اعاقة لها بالجماهير الشع
 وقد كان ه الجامعة محرومة م قسم لدراسة اللغة العربية والثقافية والعربية ااستعمارية

ي كانا متواجدي بها من تأسيسها إلى  على غرار قسم اللغة الفرنسية واأ الفرنسي ال
 أ المستعمري يرو أ نشر التعليم في أواسط الشعب الجزائر 1962 ااستقالغاية 

ر خطر يهد كيانهم في الجزائر   1 سواء كا جامعي أو غير جامعي هو اك

 كا على السلطات الجزائرية إصا المنظومة التربوية عامة والجامعة ااستقالويعد 
، وتدعيم استقاله وفيما يلي أبر  بوجه خا لتستجيب لطموحات الشعب الجزائر

. المراحل التي مر بها التعليم العالي في الجزائر

: 1970- 1962من : اأولى المرحلة

نشاء ااصطاحات اأولى مجموعة م ااستقالعرف الجامعة الجزائرية في عشرية   ك
ة م وارتفاعفرع اأ واللغة العربية  ة الطل   إلى 1963-1962 طالب سنة 2809 نس

ة 1965-1964 طالب سنة 3926  تتميز بفتح جامعات في المد الرئيسية  %40  أ بنس
 2 . 1967وجامعة قسنطينة سنة   (1965)حيث فتح جامعة وهرا 

ي  ية ااجتماعيةفه التحوات في الميا ن الجزائر م التخلص م قيو وااقتصا  م
اسب في الصحة والتعليم سف هو أ الجامعة  إا .الجهل وتسجيل العديد م الم أ اأمر الم

ية و نيانها الما ل محتفظة ب ار الفرنسية بل  الجزائرية  يداغوجية التي ورثتها ع اإ ال
                                                           

د ه  1 وينية في الجامعة : لحس بوع وعات الجامعية ،  (راسة ميدانية بجامعة الشر )تقويم العملية الت يوا المط  ،
نو ،  3 ، 1998الجزائر ب ع

الجامعة ورهانات عصر العولمة ، مجلة العلو اإجتماعية واإنسانية ، جامعة لحا لخضر ، باتنة ، : طاهر ابراهيمي  2
  .154 ، 2003جوا 
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ق اأصل عنها ، حيث قال  لك " كوله"أنها كان صور ط أ الجامعة الجزائرية في "في 
ال تدور حول ساعة باريس ، فالسنة اأولى في كلية اأ والعلو هي السنة 1970  ا

ل   1 . 1966التحضيرية المعروفة في الجامعة الفرنسية ق

:  م 1980- 1970المرحلة الثانية من 

تميزت ه المرحلة بتخلي الجامعة الجزائرية على نظامها التعليمي القديم ال خلقه 
ار للتعليم ااستعمار هرت أول و عينيات  رية ، وأنه في بداية الس  وأوجدت إصاحات ج

. العالي 

اراأول إصا شه و اللغة العربية العربية عنصرا أساسي  ته الجامعة الجزائرية، باعت
وي باللغة العربية  للهوية الوطنية الجزائرية، إ عمدت الجامعة الجزائرية لتوحيد الت

وي  2. وجعلتها هدفا أساسيا في مختلف التخصصات ومراحل التربية والت

ليات حيث كان الجامعة تعتمد على  لك بالتخلي على نظا ال كما تميزت ه المرحلة ك
يةكلية اأ والعلو اإنسانية كلية الحقو والعلو : أربع كليات ثابتة ، كلية الطب ااقتصا

لك بهدف إعطاء كل فرع علمي  والصيدلة، كلية العلو  أهميتهوتعوضه بنظا المعاهد و
. وإعا الحقيقة 

حث العلمي "قد جاءت في كتا  ر عا "إصا التعليم وال  أ الجامعة في ه 1971الصا
ة وفي أسرع وق تقديم ما  م أطر قا كما ااقتصايحتا إليه القطاع  الفتر مطال

ات التخلف المتنوعة ،وكيفا نة م مش ا ومتم ات التنمية في ال ية متطل  إيجا على تل
ة بربط التعليم العالي بالحقائق الوطنية وتجعله يعالج  ة لها ، كما أنها مطال الحلول المناس

ات الحيا المختلفة وتوجهه نحو الفروع التي يحتاجها   الوطني وعلى كل فقد ااقتصاالمش
ار التعليم العالي  سنة  ز إنشاء و :  على جملة م اأهداف أهمها 1971ارت

يموقراطية الجامعة بفتحها أما كافة شرائح المجتمع  . 1

ح الجامعة )ااستعمارجزأر كافة انقطاعات والهياكل  الموروثة ع . 2 أ أ تص
لك بتعويض اأسات اأجانب بجزائريي  ( %100الجزائرية  . و

. التعريب باستعمال اللغة العربية كلفة أولى ووحيد للتدريس وإرساء قواعدها. 3

نولوجيا لتشمل وااجتماعية توسيع التخصصات كالعلو اإنسانية . 4 أو في العلو والت
 3المشاكل المختلفة الناتجة ع حركة التنمية التي عاشتها الجزائر

ار الفنية إا أنها لم تستطيع تحقيق اأهداف التي جاءت م أجلها . 5 ورغم إنشاء ه الو
يا أو ثقافيا كما أنه لم ي  لك راجع إلى أ قرار اإنشاء كا سياسيا أكثر منه اقتصا و

                                                           

وعات الجامعية ، الجزائر ، : رابح تركي  1 يوا المط  152 ،  2003أصول التربية والتعليم ، 

كر ، : طاهر إبراهيمي  2 ق   156مرجع س

كر ،   3 ق  د ه ، مرجع س  4لحس بوع
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يداغوجية المساعد في تحقيق تلك ااختصاباستشار أهل   مع توفير الوسائل ال
. اأهداف

 : 1990-1980المرحلة الثالثة  

ل  ا 1984عرف فتر ق  كما تميزت بظهور ااجتماعية فتح الفروع العلمية واإنسانية ك
 تخصصات مثل سوسيولوجيا ااجتماعتخصصات على مستو الفرع  الواحد فظهر في علم 

سسة ااجتماعاأسر والديمغرافيا وعلم  ر المشرع الجزائر الجامعة م  الصناعي وقد اعت
ار ساهم في تعميم نشر المعارف  ات طابع إ هاعمومية  وي وإعدا  وتطويرها وت

لك فقد وضعها تح وصاية الدولة في خدمة اأهداف  ا ، ول مة لتنمية ال اإطارات الا
يةالسياسية  .  والثقافية المحد م طرفها وااقتصا

ارتي التعليم العالي والتخطيط ه الخارطة  ما أ إلى تعليل الخارطة الجامعية  بوصاية و
لة قطاع التعليم الثانو  ات على مستو الجهو الوطني ، وإعا هي تتطلب معرفة التن

م في تدفق خريجيه ما دأ  والتح يقا لم فع إلى فتح الجامعات والمراكز الجامعية تط
. يموقراطية التعليم 

ع التخصصات حسب المناطق  وإيصال العلم والمعرفة إلى كافة مناطق الوط فقد و
نولوجيا بوهرا وجامعة  ة حيث فتح جامعة العلو والت ي وبحثه إلى علو معينة تخد ال

ر."عنابة والجامعات اإسامية  د القا  وفيه السنة قام 1984سنة " جامعة اأمير ع
ني مشروع يهدف تخطيط التعليم العالي م  ار التعليم العالي بت  وفقا لحاجة 2000و

ا المشروع حول ااقتصا :  الوطني وتمحور أهم أهداف ه

وي مع التشغيل  . 1 تطابق الت

و قطاع التعليم  . 2 تحسي مر

حث العلمي  . 3 تطوير ال

ف الجامعة الجزائرية لم تنفصل ع المجتمع وقضايا " ساطنية بلقاسم"وحسب الدكتور 
لك هو  هرت تيارات أساسية أحدهما ستمد تصوراته م القر بحجة أ  المصيرية فقد 
يل إلى التقديم ، واأخر ينطلق م الواقع الوطني القومي متسلحا بمزيج م المورو  الس

    1 .القومي اإسامي 

ا 1990المرحلة الرابعة م  :  إلى يومنا ه

وي التي تنتجها  ا المرحلة استوجب التعليم العالي إعا النظر جديا في سياسة الت في ه
ل السياسة الجديد التي  عتهاالجامعة الجزائرية خاصة في   الحر ااقتصا الدولة أا وهي أت

سسة التعليمية ملزمة بتقديم  وما تحمله م مستجدات على الساحة الوطنية مما جعل ه الم
سسات  وي جيد يخد القطاعات اإنتاجية بالدرجة اأولى والم و ت أفرا أكفاء 

                                                           

كر ،: طاهر ابراهيمي  1 ق   175 ،158    مرجع س
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يقاتها في الجامعة كما تهتم ااجتماعية ليات وتط ني نظا ال ار بت  عموما وأخير قام الو
ة المركزية  ت ارية المشتركة والم ليات والمصالح التقنية واإ : الجامعة بتنسيق أعمال ال

لية كما يلي  : ويم حصر مها ال

بعد التدر   التعليم على مستو التدر وما. 1

حث العلمي  . 2 تفعيل ال

وي الحس وتحسي المستو وتجديد المعارف وأبر ما. 3 تتميز به ه المرحلة  الت
انة المرأ وتمتعها بحق التعلم بعدما كا محتشما في بداية الثمانيات  . وتحسي م

ة    في بداية التسعينيات ، وقد وصل % 5,55تفع إلى ر وا% 20 ,38حيث لم تتعد نس
ة في ارتفاع استجابة للطلب  الديموقراطية التي   على التعليم العالي وااجتماعيعد الطل

ا حيث نجد ارتفاع عد ة مستو  انتهجتها الدولة الجزائرية من استقالها على يومنا ه طل
ا التزايد في 372647 طالب إلى 181950 م 1999-1990التدر بي   طالب وناح ه

م ا اء في أغلب اأقسا ما ال اء امتا بالر يف فمستو ه مر اأسات  في ال فع ت
مة قصد رفع المستو عا على العمل إحدا التحسينات الا ة على السواء ما   1.والطل

. ومقارنة بالدول العربية

 وآفا العلو إستراتيجيةحول " فريحة محمد كريم"ت التي قا بها ا الدراسإحدتشير 
ة المسجلي في التعليم العالي في جميع ااجتماعية  حي بي أ هنا تزايد في عد الطل

لدا العربية حيث شهدت فتر مابي  تحقي بالتعليم ل حيث بلغ عد الم1996 إلى 1981ال
ة الطا في الجامعات إلى 1996 مليو في عا 3.1يقار  العالي ما ت نس ا ا ا  وه

ة 7.20 بلغ 2010غاية  ا التطور تحس ملموس في عد الطل 2 ه
 

يق  ق الجزائر إصاحات في الجامعة المتمثلة بتط ا  LMDوفي السنوات اأخير ط وه
ية ااجتماعية للمطالب ااستجابةنتيجة عد استطاع الجامعة   المطروحة نتيجة وااقتصا

ت  فل بالدفعات الطابية بحيث عان فيها الجامعة ضغوطا أ تأثير التخطيط اإستعجالي للت
. إلى عد استقرارها في مجاات التنظيم والتسيير

لك ا ه المرحلة أخ التعليم العالي م خال توحد   نحو تنظيم نمطي يتخ أنظمتهإضافة ك
لية تعليمية م ثاثة أطوار  ل هي كتورا )ش الشيء ال يمنح  (الليسانس ، ماستر ، 

ات المتاحة لها على الصعيدي الوطني والدولي وكل  مقرونية أفضل له اأطوار وللشها
عة على سداسيات حيث أ الليسانس  ل م وحدات تعليمية مو يشمل على ستة : طور يش

وي متخصص و وي القاعد متعد التخصصات ومرحلة ثانية ت  سداسيات فهو مرحلة لت
                                                           

ر بوخريطة  1 حث ع النمو المثالي ، مجلة العلو اإجتماعية واإنسانية ، العد : أبو ب  ، 2000 ، عنابة ،06رحلة ال
 54 

ر : فريحة محمد كريم  2 فاتر المخ ر 04، العد  (راسات إجتماعية تربوية )استراتيجيات وآفا العلو اإجتماعية   ، بس
 .125 ، 2009جامعة محمد خيضر ، جانفي 
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كتورا 04الماستر ،يشتمل على  وي لمهنتي مهنية وبحثية و ا الت  سداسيات يحضر ه
وي م  كتورا بعد مناقشة اأطروحة 06يضم ت 1  سداسيات ويتو بشها 

 

: أهداف الجامعة - 3
: يم إبرا أهداف التعليم العالي فيما يلي

  تهم وي اإطارات وتهي ولياتهم وفق مالاضطاعت  .تمليه التنمية والتطور  بمس
  العمل على توطيد الروابط الثقافية بي مختلف الجامعات والسعي إلى نشر المعرفة

 .وتنميتها 
  نشر الثقافة اإنسانية الشاملة وتزويد الطا بها. 
  مل ااهتماالحفا على الحضار اإنسانية وترقيتها ع طريق حث العلمي ال ي  بال

 .مهمة الجامعة
  رامج الدراسية بقضايا التنمية الوطنية  .ربط ال
  العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية بي مختلف معاهد التعليم العالي والجامعات

اخل الوط وخارجه   2 .سواء 
ها الدكتور  ا العربية كما يور ومية في ال جميل "وم أهداف الجامعات الوطنية والح

ا :  وهي" هلي
  حو العلمية والعمل على رقي اأ وتقد العلو والفنو  إجراء ال
 نشر المعرفة بي جمهور الشعب العناية بالتعليم العالي و 
  ا العربية راء والفنيي في الفروع المختلفة بااختصاتزويد ال   والخ
  المساهمة في خدمة المجتمع العربي وأهدافه القومية 
  بعث الحضار العربية 
  ية م جهة أخر  3 .توثيق الروابط الثقافية بي الجامعات العربية م جهة واأجن

: كما يم طر أهداف للجامعة تتمثل في 
  شر ر ال  .حماية الترا اإنساني والحفا على نتا الف
 وليات الحيا العلمية ر على تحمل مس  .تأهيل وإعدا كفاءات بشرية قا
 الها ااهتما ل أش شرية ب يعة وتنمية المعرفة ال حث العلمي وكشف أسرار الط  . بال
 حو وإنما   بالنشر حيث اااهتما احثي وإجراء ال تقتصر مهمة الجامعة على إعدا ال

 .تمتد لتشمل تقديم النتائج ع طريق وسائل النشر
  رية وخدمة أهداف التنمية   ااجتماعيةالقيا الف
  حو العلمية سيط نتائج ال  تفسير وت

                                                           

احلي  1 حث في سيا نظا : سمية  ة الجامعية فضاء التعليم وال ت  LMDالم

http://www.mohyssin.com /forum,yhreads,10.01.2014 ,  30 :19 على الساعة 

ا  2 نا ، :  جميل هلي ر الجامعي ، ل تب الف ل التربية في العالم العربي ، م  330 ،326  ، 1967مستق

وعات الجامعية ، : محمد العربي ولد خليفة  3 يوا المط  ،  1989المها الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية ، 
189 

http://www.mohyssin.com/


 الفصل الثالث                                                                 الجامعة والطالب الجامعي
 

60 

 

  ة حث ع الحلول مناس ات المجتمع المحيط محاولة فهمها وتحليلها ثم ال النظر في مش
 .لها

يعي أ تتأثر أهداف الجامعة بالمتغيرات والعوامل والظروف السائد في المجتمع  وم الط
ل وعليه فأهدافها ابد أ تتغير وتتطور المطالب التي تفرضها العوامل الخارجية  والعالم ك

 1 على الجامعة 

ت يم إجمالها تح هدفي أساسيي تسعى إليها كل  ل ه اأهداف مهما تنوع وتعد ول
: الجامعات على اختاف بنياتها ومناهجها وهما

  أ تخريج متخصصي أكفاء يستطيعو اإسها في تنمية المجتمع وتطوير:  التعليم. 
  حث العلمي ات التي يواجهها : ال بتطوير مستويات المعرفة والعلو وايجا حلول للمش

. المجتمع 
ائما   مناهج ومجاات تعليمية تتماشى والتقد استحداوعليه فالتعليم الجامعي يستعد 

ات أساسية م إطارات وفنيي  نولوجي السريع والتي تساهم في بناء المجتمع وإعدا قيا الت
حو  سسات اإنتاجية وحل مشاكلها ع طريق ال اريي وتوطيد العاقات بينهم وبي الم وإ

وار ومها أغرا مختلفة  العلمية للمساهمة في تطويرها وعموما فالجامعة تقو بأ
ية والمعنوية  2.ومتنوعة حسب قدراتها الما

دورها تنقسم إلى قسمي  خاصة  ,عامة :أما اأهداف الجامعة الجزائرية ف

ة لأهداف العامة   :بالنس

  ربط الجامعة بالمجتمع. 
  ات وخاصيات المجتمع والدفع به نحو التقد يف مع متطل  .الت
  ات اإنسانية  .المساهمة في حل المش
 رية والعلمية والثقافية بي مختلف الجامعات  .العمل على توثيق الروابط الف

ة لأهداف الخاصة  :  بالنس

  نشر العلم والمعرفة وتنميتها. 
 ها الخلقية اإجتماعية التربوية  .تنمية شخصية الطالب بجمع أبعا
  حث العلمي  .تشجيع اأسات على ال
  حث العلمي  .تدريب الطالب على ال
  ر وتطوير نة بتقديم الشور وتتابع الخ خدمة مراحل التعليم السابق م خال الموا

 .مقرراتها وبرامجها 
 راسة ااستفا حو وترجمتها إلى مقررات   3 . م نتائج ال

 
                                                           

ار المسير : محمد عو وآخرو  1 ات ومراكز المعلومات ،  ت سسات التعليم العالي والم ار الجو الشاملة في م ا
 76 ، 2006عما ، 

 52 ، 1993 ، مارس 107ور الجامعات في خدمة المجتمع ، مجلة التربية ، العد : محمد الصديق محمد حس  2

 49 ، 1982 ،الريا ،18طر التدريس التعليم العالي بي التلقي والتواصل ، مجلة إتحا الجامعات العربية ، عد 3
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: خصائص الجامعــة - 4
سسة التربوية التي تقد لطابها الحاصلي على شها  كما قلنا أ الجامعة هي تلك الم

مه  ني أساس أيديولوجيا وإنسانيا يا لها تعليمها نظريا ، معرفي وثقافي ت الوريا أو مايعا ال
تدريب مهني وفني بهدف إخراجهم إلى الحيا العمالية كأفرا منتجي فضا ع مساهمتها 
ثر على تفاعات  في معالجة القضايا الحيوية التي تظهر على فترات نتفاوتة في المجتمع ت

يمية وإيديولوجية وبشرية  ه م قدرات أكا . الطا المختلفة في مجتمعهم بما تمل
ا التعريف ف الجامعة لها خصائص وتتمثل حسب حامد عمار : وبحسب ه

 أنها جامعة لمعارف عامة مشتركة تمثل قاعد المعارف ومنها المتخصصة. 
 ر والتصور والخيال اإنساني  .أنها جماع لمختلف منتجات الف
  سسها ، كما أنها وليةكما أنها جامعة لتأثير المجتمع ال ي اته ع التأثير مس  في الوق 

 .اإيجابي في مسيرتها 
 ات م خال مختلف  جامعة لشتى المعارف التي ا يقتصر نموها منزلة في امتدا

 .خصوصيات المنهجية المجاات المعرفة
  وفيها تلتقي الثقافة الوطنية بخصوصياتها التي تشاركها في الفهم والمعاني والمصائر

 .الحياتية مع الثقافات اإنسانية اأخر
 ونة المتعلم ة الطاقة الم 1وهي ساحة لتع

 

: تعريف الطالب الجامعي- 5
دو  ة لتعليم والتعلم بل أهم التدخات العلمية التربوية ف ي ار ال يعد الطالب أحد مدخات إ

و هنا ففضل أو تعلم   2.الطالب ل ي

 م المرحلة الثانوية أو باانتقال العلمية كفاءتهويعرف أيضا بأنه الشخص ال سمح له 
عا لتخصصه الفرعي بواسطة شها أو  وي المهني التقني العالي إلى جامعة ت مرحلة الت

لك هله ل . بلو ي
ر الطالب أحد العناصر  و وي الجامعي إ اأساسيةيعت  والفعالة في العملية التربوية طيلة الت

سسة الجامعية ة في الم ة الغال . أنه يمثل النس
ا أو الطالب إلى العديد م القضايا و و شافيشير مصطلح الش ا :  مثل ااست حصر الش

 3 .بسمات نفسية تحررية تميز
شخص : بأنه" ريا قاسم "بالتالي هنا م أعطى تعريف للطالب الجامعي حيث عرفه  و

 إلى الجامعة وفقا و التقني م المرحلة الثانوية بشقيها العا باانتقاليسمح له مستوا العلمي 
ال  . التخصصاختيارلتخصص يخول له الحصول على الشها إ أ للطالب الحق في 

وقه ويتماشى وميله   4يتائم و
                                                           

نا ،: محمد مصطفى اأسعد  1 سسات الجامعية لدراسات ، ل  ، 2000التنمية ورسالة الجامعة في األفية الثالثة ، الم
137 

، : حس شحاتة  2 تا ،   ة العربية لل ت ط ، الم  2001التعليم الجامعي والتقويم الجامعي ، 

ماته : محمد حس غانم  3 ا المعاصر وأ تا ، القاهر ،  (راسات نفسية ميدانية )الش ة الدار العربية لل ت   2008م
208   

ل العربي ، العد : ريا قاسم  4 ولية المجتمع العلمي العربي ، منظور الجامعة العصرية ، المستق وي  193مس  ، ال
1995 ، 85 
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ونات  و ا التعريف أنه يضيف ع التعريف اأول أ الطالب الجامعي يعد أحد الم خال ه
ونة للعملية التعليمية في المرحلة الجامعية . والعناصر الم

خل في المرحلة الثانية  احث الجامعي ال  لك م يطلق كلمة الطالب الجامعي بال  وهنا ك
احث الجامعي أو طالب الدراسات  والثالثة م المراحل الدراسية الجامعية هو المسمى بال

العليا في التخصص أو العالمية ، أنه يعد رسالة علمية لنيل شها التخصص أو الماجيستر 
لك يعد رسالة علمية في العالمية أو الدكتورا وتسمى أيضا باأطروحة  . ثم بعد 

دو أنهم قد اكتفوا بتعريف  احث وي ثيري م العلماء قد قدموا تعريفات لل حيث نجد ال
حث" احث م خال النظر في التعريفات التي قدموها في " ال ونستطيع أ نعرف تعريف ال

احث الدكتور  ي عرفوا ال احث في : قال " اميل يعقو"راساتهم وبحوثهم وم الل ال
قيقة ما <أوجز تعريف هو  احث الجامعي على > م يفتش ع  لك يعرف ال  وبناء على 

أنــه  
المفتش ع الحقيقة معينة في فرع م فروع أو تخصص م التخصصات بالمناهج ذ 

 والوسائل المحد الوصول للمعرفة اليقينية ع اختارالمعينة التي تناسب المجال ال 
ا احتا  ات والدراسات الميدانية إ ت ر والمراجع في الم طريق جمع المعلومات م المصا

هارها في صور جديد لنيل  مة وإ إليها وتنظيمها وكتابتها في موضوع جديد في خطة مح
 1 .د رجة علمية في التخصص أو الماجيستير والعالمية أو الدكتورا

ي  ر على إحدا التغيير في المجتمع ول ر الطالب الجامعي طاقة وقدر وقو قا ويعت
لك م خال مايلي  : تستطيع الجامعة تنمية ه الطاقة و

 وافعهم عند القيا بأ سلو واكتشاف حاجاتهم وميولهم بأنفسهم  .مساعدتهم على تحليل 
 التدخي والمخدرات ومخاطرها ، طالة ووق الفرا ا كال ات الش  .مناقشة مش
  مناقشة حقوقهم بمضامي حقو اإنسا وحرياته اإنسانية. 
 ا وبعض مظاهر ات الش ير الجماعي في حل بعض مش الخافات  إتاحة الفرصة للتف

 2. والصراعات في المجتمع
: التعريف اإجرائي لطالب الجامعي 

ونات الجامعة حيث يسمح له   م المرحلة الثانوية إلى اانتقالبأنه طالب علم ويعد أحد م
و له حرية  الوريا حيث ت  لتخصص ااختيارالمرحلة الجامعية وفق عد معايير كمعدل ال

ط به حرية فهو  ا العديد م اأمور اأخر التي ترت اته وك ال يريد وفقا لميوله ورغ
 . اختيارهايسعى للحصول على المعرفة في أحد الفروع التي يو 

راسته الجامعية في السنة الثامنة عشر  دأ فيها الطالب الجامعي  ر المرحلة الجامعية ي وتعت
هله  رجة علمية ت ا ويمر بالدراسة لمد سنتي أو أكثر بهدف الحصول على  م عمر تقري

 .مهنيا
 
 
 

 
                                                           

كر ، 1 ق   54. 53  السيد محمد عقيل ب علي المهدلي ، مرجع س

يع ، عما   (الواقع والتطورات )حقو اإنسا في الحيا التربوية : يوسف عوا وآخرو  2 ار مناهج للنشر والتو  ،
2008 ، 29 
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: خصائص الطالب الجامعي - 6
يمر الطالب الجامعي بعد تغيرات سواء كان تغيرات جسمية أو معرفية أو عقلية فلقد حد 

علماء النفس أهم التغيرات التي تطرأ على نمو الفر على مراحل نمو مختلفة محاوا وضعها  
في إطار المائم م حيث تفسير والفهم فهنا تغيرات يعيشها الطالب الجامعي في جميع 

ولية تجا نفسه  را على تحمل المس و قا هله إلى أ ي النواحي ليصل إلى النضج ال ي
   1 وأسرته والمجتمع ال يعيش فيه

ر المرحلة العمرية التي تمر بها الطالب الجامعي م مرحلة المراهقة المتأخر إلى  وتعت
ا حيث تتميز ه اأخير   بأنها ااجتماعية ونضو القو وم الناحية بااكتمالمرحلة الش

ل اإنسا   2 المرحلة التي يتحد فيها مستق

: وبالتالي خصائص الطالب الجامعي تشتمل على   

  :الخصائص الجسمية ./ أ

ر النمو الجسمي م أهم الجوانب النمو في ه المرحلة حيث يشتمل على مظهري م   يعت
مظاهر النمو الفيزيولوجي أو الترشيحي، أ نمو اأجهز الداخلية الغير الظاهر التي 

لو وما بعد ويشتمل بوجه خا نمو الغد الجنسية والمظهر  يتعر لها الطالب أثناء ال
 3 .الثاني والنمو العضو المتمثل في نمو اأبعا الخارجية للطالب 

و  ا المظهر الخارجي ، وي يامنها النمو في الطول وك  واضح في الطول والو اا
ا تغ نات ، وك له وياح  روتراكم الشحم تح الجلد ونمو عظا الحو لد ال الوجه وش

ل ، باإضافة إلى النمو في الو  أ الرأس ا ينمو بالدرجة نفسها التي ينمو بها الجسم ك
ية م ناحية أخر  ه . حيث يتوقف النمو في الطول م ناحية وعلى كمية الماء واأنسجة ال

ا و الفتى ابتداءا  لو أكثر م و الفتى ، ل يز و و الفتا في مرحلة ال حيث ي
. م السابعة عشر 

يا قدر الرئتي ويرتفع  يا حجم القلب و ونمو الطالب في الجانب الحشو يتمثل في 
لو في الدقيقة ، ويرتفع ضغط 08عد كريات الد الحمراء ، وينخفض القلب   مرات بعد ال

ال الصوتية  كور وتطول الح و فيها  4الد وتنمو الحنجر لد ال والخصائص الجنسية وي
ا نمو مظاهر  كور واإنا ك إفرا الغد الجنسية في اأعضاء التناسلية المختلفة عند ال

لو   5 الثانوية لل

دو أهمية النمو الجسمي في اأثر ال يتركه على سلو الطالب سواء م الناحية النفسية  وت
ب عاقة الطالب مع نفسه أو ااجتماعيةأو  خري أو بس  وكلها نتائج تنتقل بفضل التربية با

                                                           
د الستار  1 وي ، : ع  22 ،  1985اإنسا وعلم النفس ، عالم المعرفة ، ال

ا في ضوء المتغيرات العالمية : اأمانة العامة للمنتد  2 ومية )احتياجات الش ا المنظمات غير الح راسة لش
ندرية ،  تب الجامعي  الحديث ، اإس ندرية ، ال   29 ،  2004باإس

اعة والنشر ، القاهر ،  : عواطف أبو العاء  3 ار النهضة للط ور التربية الرياضية  ،  ا و  46التربية السياسية  للش

نا ، : مريم سليم  4 ار النهضة العربية ، بيروت ، ل  399. 397   ،2002علم النفس النمو ، 

تا الحديث ، القاهر ، : مرو شاكر الشربيني  5 ار ال     78 ،  2006المراهقة وأساليب اإنحراف ، 
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ا خري اوااحت ات ومع ا خري إلى بناء عاقة الطالب مع ال ا ع يم فصلها   با ه
 الحضار وواقعه  انتمائهيفسر لنا أ كل مجتمع له تربيته الخاصة النابعة م ثقافته و ما

 1المعيشي المتفاعل مع العوامل الداخلية والخارجية 

: الخصائص العقلية والنفسية - 

ته المتغير  يف والتمايز الصحيح مع بي يساعد الجانب العقلي م شخصية الطالب الت
 2والمعقد بالمواهب أو القدرات 

كاء   كاء ال  يتطور ويصل إلى قمة نضجه بالنمو الجسمي بمراحل مختلفة فال أ ال
كد الدراسة الحديثة ما (20 و 16)ينحصر في الفتر مابي  هو إا الوصول إلى  ، وي

كاء   3مستو نضج ال

وهو محصلة النشاط العقلي كله كالقدر عند بعض اأفرا على إجراء العمليات الحسابية 
دأ سرعته في المراهقة ،  اأساسية بدقة وسهولة ، وتختلف سرعته ع سرعة كل القدرات فت

ائما استقرارا  ا نموها في أول ه المرحلة نوعا ما ، ثم يهدأ في منتصفها ، ثم تستقر  وبه
 المهنة التي اختيارتاما في الرشد ، وهنا تنضج الميول العقلية للطالب ، أيضا توجيه الفر 

اعية التي يهو وتناسب  رامج اإ ه كال  4   إليهاااستماعاه

لك الثقة بالنفس  و ير والمناقشة وااستقالالتخصص في استقرار المهنة وب  في التف
خريالمنطقية مع  .  العقليااتصال وإقناعهم والقدر على ا

رية للطا بميل قو إلى  ير المنطقي ، كما نجد أ ااستدالكما تتميز الحيا الف  والتف
ير حول المعاني واأمور المجر والمثل العليا ، والفضائل المختلفة وما  الفتى يدور تف

حث  ا قدرته على تفهم والفلسفة ااجتماعيةينطو تحتها م معا سامية ، ويهتم بال  وتز
رها م لتنظيم معلوماته  قواني الرياضة والعلو وغيرها ،في ه المدركات الحسية التي خ

يرا فاهتمامه  و والحقيقة والناس تعديا ك ار الجديد ، ولتعديل أرائه السابقة في ال وأف
بية منها العلمية وخاصة اأولى ، فيعني باأ  احث العقلية اأ يتجه اتجاها واضحا نحو الم

لي تضعف في ه المرحلة ضعفا محسوسا على  و. م قصص وشعر  كر ا القدر على الت
اكر  دا م أ كل فتى مياا إلى استظهار المعلومات المتمنطقةحي أ ال ا وتقو ف  تز

ح يهتم ا يتفهم معاني ما عض  آلي أص كرها بعاقتها المنطقية بعضها ب    5يقرأ وسي

ير عال ومجهو عقلي  م الواقع الموجو فيه ، يحتا إلى تف إ الطالب الجامعي يح
ير م  وباستعدا فطر يجب اإطاع ، وبالتالي معرفة اأشياء بدقة ا السطحيات والتف

ات   6المحسوسات إلى المجر
                                                           

كر ،  1 ق   46عواطف أبو العاء ، مرجع س

هي السيد  2 ا ال ر العربي ، القاهر ، 4اأسس النفسية للنمو م الطفولة إلى الشيخوخة ، ط: ف ار الف  ، 1975 ، 267 

د المنعم المليجي  3 ار النهضة العربية ، بيروت ، : ع  213،  1971النمو النفسي ، 

ار النهضة العربية ، بيروت ، : كمال الدسوقي  4  278 . 277   ،1978النمو التربو للطفل والمراهق ، 

5 
و  د العزيز جا ة الجامعية ، : ع ت 146. 145   ، 2001، مصرعلم النفس الطفل وتربيته ، الم

 

كر ،  6 ق   35عواطف أبو العاء ، مرجع س
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لك إلى ممارسة  ر والتأمل ويميل ك فيظهر أكثر اهتماما بالرياضيات ويلجأ أيضا إلى الف
ر   1األعا العقلية التي تعتمد على الف

ل تدريجي في مراحل حياته ، وأهمها  وبالتالي ه القدرات العقلية لإنسا تتطور وتنمو بش
ير في  ل ك ر شخصيته ، ويظهر بش اته  وي ا وجه  صحيحا يحقق  ا إ مرحلة الش

اع حاجاته  الجامعة التي تفتح له عد تخصصات يحاول م خال الطالب تفجير طاقاته وإش
ا في  ا كا متأثر بتخصصه وراغ وي قيمة خاصة إ .  منه ااستفاوت

كاء تهدأ ويقر م الوصول إلى اكتماله في فتر  15)وعموما نجد أ سرعة النمو ال
( . 18إلى

ا نمو القدرات العقلية ويظهر  ارويز ا اابت  ، ويأخ التعليم طريقة نحو التخصص وتز
2  ااهتماماتالقدر على التحصيل وتنمو الميول و

 

: الجانب النفسي - 

ات و بعض العواطف   يظهر التطور عند الطالب نحو النضج اانفعالي بسرعة في الث
، :الشخصية مثل ا الك نجد في ه المراحل  الجمالياتعواطف  طريقة ال يعة ك  لحب الط

القدر على المشاركة اانفعالية  - 1

القدر على اأخ و العطاء  - 2

يا الواء  - 3

الخ  .. .اانفعاليتحقيق اأم - 4

وجوها السائد فأ شجار بي  العائلية، كما يتأثر النمو النفسي لد الطا بالعاقات 

 .الديهو

ثر في  خر نمو السو الصحيح ، وقد يثور الطالب في نفسه على انفعااتهي رار ي  وت
ته المنزلية ، وي به إلى النزاع النفسي أما العاقات الصحيحة تساعد على اكتمال  بي

 3  وجو نفسي صالحا للنمواانفعالينضجه 

ا وتصفها بصغة  ثر لي انفعاات الش ر ه المرحلة م أبر العوامل التي ت كما تعت
ير جديد تختلف إلى  ع طابعها في مرحلة الطفولة هي التغيرات الجسمية والعقلية ك

 التي تطرأ عليه في ه المرحلة ، والوسط ال يعيش فيه والمعاملة التي يتلقاها وااجتماعية
. م والديه ومدرسية ورفاقه

                                                           

ية ، قسم علم : محمو اأبر  1 ي كر لنيل شها الماجستير في علم اإجتماع ال ي لد طا الجامعة ، م ي الوعي ال
ر   68 ، 2008. 2007جامعة محمد خيضر ، : اجتماع بس

 106 ،  2008علم النفس المدرسي ، الدار الدولية لإستثمارات الثقافية ، مصر ، : بركات حمز حس   2

هرا  3 د السا  تا ، القاهر ، 5علم النفس النمو والطفولة ، ط: حامد ع  407 ، 1995 ، عالم ال
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فانفعاات الطالب تتأثر بمد صحة جسمه وسامته م العيو والنقائص ، وأيضا لمستو 
راكهكاء الطا ومستو   وفهمه للمواقف المختلفة وللتغيرات العقلية التي تطرأ عليه في إ

 1  .اانفعاليةه المرحلة تأثير على انفعااته  واستجاباته 

يرا في التأثير على انفعاات الطا ، حيث  ورا ك كما نجد أ معايير الجماعة تلعب 
عض اأمور ااستجاباتتختلف  ابه ، ف عا للمراحل العمرية  في طفولته ومراهقته وش  ت

ابه . تضحك الطالب في طفولته  ة في مراهقة وش . وا تثير ضح

ا يشعر بالحر بي  ا يجد الطالب نفسه بي إطاري مختلفي الطفولة والمراهقة ، وله وه
ثر على حياته فت به أحيانا إلى الشك في أفعاله مع  خريأهله ورفاقه ، وت  . ا

ات عند الطالب الجامعي ومصدر عا  كما نجد م سمات ه المرحلة عد الث هو التوتر ت
ط نفسه في المواقف التي يمر بها ، فقد  و لديه القدر على ض للمواقف التي يمر بها ، فقد ت

ط نفسه في المواقف التي تثير  و لديه القدر على ض عد م التهور والتقلب اانفعالت  ، كال
ا ، أيضا القدر على التعامل مع الناس على أساس واقعي  ضم الخصائص  أتفه اأس

القو ، حب العلم ، عز النفس ، القناعة ،اأمل ، حب اإطاع ، : التي يتمتع بها الطالب 
   2الخ ... وراء العواطف ااندفاع

: ااجتماعية ئالخصا– د 

ا مغايرا لما كا عليه في فترات العمر السابقة   ااجتماعييأخ النمو   في ه الحالة ش
يل عاقات مع  و فيها الطالب الجامعي تتصف بتش حيث أ في مرحلة العمرية التي ي

و ه  ا وائه له الجماعة وت اطه بجماعة معينة منهم ، ويز خري وعندما يشتد ارت ا
اطات اطه باأسر اارت  باأم والراحة ع وإحساس و العاقات في العا على حسا ارت

ات و شعور بالحب والعطف والحنا في المحيط ال طريق إنمائه إليها وإل  اأبوي بال
. يجمعه بهما ويضمه إلى رحابه 

وي الصداقات ااجتماعيوم المظاهر اأساسية لنمو   خال ه الفتر ميل المراهق لت
ار في المظهر  ي لنا هي ميله للخرو ع العاقات .  للطالب ااجتماعي،فالصفة ال كما ت

 الضعيفة التي تربطه بأسرته وحدها إلى عاقات أوسع، تتمثل في أصدقاء ااجتماعية
اء اأصدقاء لجماعة أصدقاء الحي أو اانتماءورفاقه، وميله إلى   إلى جماعات م ه

لك . النا أو المدرسة أو نحو 

باء أصدقائهوهو يختار  ا اأمر ، وتدخل ا  في العا بنفسه وا يرغب في تدخل أبويه في ه
يعي ،  ة و يفسد الجو الط  ليرضى الحر ال يقو عليه قد وااختياريفسد ه العاقات الناش

باء اء أبنائهم في بعض اأحيا ع اختيار ا  أصدقائهم ، وينتقدو تصرف بعض ه
اشر في اختيار اأصدقاء ، وفي اإشراف  ور م باء  ا يعني أ يأخ ا اأصدقاء ، إا ه

                                                           

و  1 ار الهد ، الجزائر ، : رشيد حميد الع   .138 ،  2003التعلم والصحة النفسية ، 

مشق ، 1المرأ في القديم والحديث ، : عمر رضا كحالة  2 ع والنشر ،  سسة الرسالة الط  19 ، 1982 ، م
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خريعلى عاقة أبنائهم  لك م بعيد ، با  وتوجيه نشاطهم بصفة عامة ، وإنما يم أ يتم 
لك في جو ها بعيدا اابوبمناقشة   1 عندما تسمح الظروف ب

ر الخصائص  ع المشاحنات والغضب ، ويقصد التوجيه ا يقصد فر اأوامر كما تعت
شرات ااجتماعية  للطالب نتائج لتفاعل خصائص الجسمية العقلية والنفسية والروحية مع م

ثر على سلوكه  ة  التي يعيش فيها وت ي :   ، ويتجلى اأثر فيما يلي ااجتماعيال

خر، ويغير م طريقة ) غد الجنسية التناسلية م شأنها أ تحد له ميا نحو الجنس ا
خر أحد عناصرها، كما يستحس  و فيها الجنس ا ا الجنس في الموقف التي ي تعامله مع ه

راكه ااجتماعيسلوكه  يا وعيه وإ   ( نتيجة لتميز قدرته العقلية و

لم  ااجتماعيةأيضا القدر على التصرف في المواقف   ، والتعرف على الحالة النفسية للمت
عض  كر اأسماء والوجو وماحظة السلو اإنساني والتن به م ال والقدر على ت

اااجتماعيياح نمو السلو  المظاهر ورو الدعاية والمر كما  احترا  ، كلما 
مائه كما شعر بالسعا والتوافق  ل   والشخصي وتتطور عاقاته ااجتماعيالطالب م ق

ل قو خري بش . مع ا

لك عندما تتضار معايير الجماعة التي رغب الطالب   لها مع اانتماءوتظهر خطور 
ة المتمثلة في الوالديمعايير  ثير م الطل اهر يعاني منها ال  ، فتطفو على السطح 

كر فيفي الخصائص  باء والطالب ، وعاو على ما    لد  ااجتماعيةالنزاعات بي ا
ة  الطالب الجامعي وهي ما ي  ااجتماعيةيتصل بالقيم ، حيث تنمو  لديه نتيجة لتفاعله مع ال

يةوالقيمة  هو نافع في حياته واتخا م العالم   ، أ اهتما الطالب وميله إلى ماااقتصا
تها وأما القيمة الجمالية  يا ل مابااهتماالمحيط به وميله للحصول على الثور و هو   ب

لي بينما تظهر القيمة  وي والتنسيق والتوافق الش  في اهتما الطالب ااجتماعيةجميل الت
   2.وميله 

: وبالتالي يم أ نعطي بعض المظاهر النمو للطالب عموما م خال مايلي

  طابع التأثير بالجماعة واإعجا وتقليدهم ااجتماعييغلب على السلو . 
 ح جماعة اأصدقاء مصدر القواني السلوكية العامة وكثيرا ما يظهر الخاف بي  تص

ار هور الصراع  معايير ال  .مما ي إلى 
  وي النفسي م الت ا أو الطالب بح  إلى رفض بعض المعايير وااجتماعييتجه الش

و موقفا مغايرا  ار وقد يتخ  .والتوجيهات والسلطة التي يمارسها ال
  ة التي تتسم بدرجة عالية م النشاط والحيوية ا في المجتمع ع تلك الف ر الش يع

ية المتفر  .والدينامي
  ة في التجديد والتطلع إلى ة اأكثر رغ م أهمية الطالب في كونهم المجتمعات الف ت

ر التغيير في المجتمع لك يمثلو مصدرا أساسي م مصا  .الحديث ول
                                                           

ندرية ، : ابراهيم وجيه محمو  1 ار المعرف  اإس اتها ،   65. 51   ، 1981المراهقة خصائصها ومش

وعات الجامعية ، الجزائر ، : محي الدي مختار  2 يوا المط رات في علم النفس اإجتماع ،   35 ،  1982محا
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  ر ع مصالحهم ا في كافة المجتمعات إلى تطوير نسق ثقافي خا بهم، ويع يميل الش
اتهم في التغيير  .واحتياجاتهم ورغ

  ط انعدا باء قدر مائمة اانتماءيرت اطا وثيقا بعد قدرتهم على اتخا ا  بي الطا ارت
    1.لسلوكهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

د الحميد  1 وي ع بعد ، الجزائر ،  : خير وناس ، بوضوبر ع التربية وعلم النفس ، الديوا الوطني للتعليم والت
  12 .13. 
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اتـه ليتولـى فـي         ويـ الفـر تطويـر قدراتـه واستعدا ورا أساسيا فـي ت تلعـب الجامعـة 
لـه  ـة الفـر لمستق يـر فـي تهي ـل شغـل أحد المهـ وبالتالـي فهـي تحتـل أهميـة ك المستق

ـــز عليــه مـ  ونـــات اأساسيـــة نظـــرا لمـــا ترت ـر ه اأخيـر أحـد الم وتعت
ـة إلـى الفـــر ا يجـب مراعـا مـد أهميتها بالنس . اهتمامات لهـ
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طها يجب اانتقال إلى تنظيم عملية جمع المعطيات  حث وض لة ال  بعد أ تم تحديد مش
ة إلى  حث التي تسمح بجمع أهم المعطيات بالنس احث تقنيات ال الضرورية، بحيث يقو ال
اط الحقائق م خال جمع  احث استن لة، والجانب الميداني يحاول م خاله ال ه المش

وات والتقنيات تختلف  ة، فه اأ وات والتقنيات المناس المعطيات ع طريق استخدا اأ
حث والموضوع المدروس، فه المرحلة  لة ال هي أهم (اإجراءات المنهجية)باختاف مش

حث تأتي بعد اانتهاء م المرحلة اأولى، فهي مرحلة تتطلب الدقة م طرف  مراحل ال
ة وات المناس احث في اختيار للمناهج واأ  .ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                    عر اإجراءات المنهجية للدراسة

 

80 

 

 : منهج الدراسة -1
احث :المنهج - أ عها ال ار ع مجموعة العمليات والخطوات التي يت  يعرف المنهج بأنه ع

 1. بغية تحقيق بحثه
ط متغيرات الدراسة  احث ض حث، فهو م خاله يستطيع ال و بالتالي فالمنهج ضرور لل
و هنا  ا يعني أنه سي حث في علم ااجتماع، ه حث ونظرا لتعد مواضع ال وفرو ال

ل موضوع منهج مناسب له حث، حيث أ ل وات ال  .تعد للمناهج، وبالتالي تعد أ
ار المنهج ال يهدف إلى وصف  وم خال ه الدراسة تم اختيار المنهج الوصفي باعت

حث والمتمثلة في واقع  لة ال الظاهر وتفسيرها تفسيرا كافيا بغر الوقوف على مش
 .ااختيار المهني لخريجي الجامعة الجزائرية

      

لك  حث، ول حث العلمي أو الطريقة العلمية في ال      فالمنهج الوصفي هو أحد أساليب ال
لة  دأ بتحديد المش ا اأسلو على خطوات الطريقة العلمية نفسها التي ت احث وفق ه يسير ال

     2.ثم فر الفرو واختيار صحة الفرو وحتى الوصول إلى النتائج والتعميمات
امل لوصف الظاهر على جمع "  ويعرف أنه      حثية التي تت مجموعة م اإجراءات ال

ااتها، والوصول  قيقا استخا  يانات وتصنيفها و معالجتها وتحليلها كافيا و الحقائق وال
حث  3.إلى نتائج وتعميمات ع الظاهر أو الموضوع محل ال

 
راستنا أنه في الواضح وبعد أ تم تحديد اإطار النظر  نى المنهج الوصفي في       لقد ت
ني فرضيات باإضافة إلى أ الدراسات  ووضع تساؤات حول موضوع الدراسة أ عد ت

 .الوصفية ا تتضم فرضيات وإنما تتضم فرضيات، فهي تنطلق م الواقع
 :فالمنهج الوصفي يتضم خطوات وتتمثل في

حث  - لة ال  .  بداية جمع المعلومات النظرية المتصلة بمش
لة المقدمة إلى  - حث التي تتمثل في المقابلة التي تضم مجموعة م اأس وات ال   تحديد أ

حوثي  .الم
 .تحليل المعطيات وتفريغها واستخا النتائج -

 

 

 

 
 

                                                           

حث العلمي في العلو اإنسانية، ترجمة : موريس أنجرس  1 يد صحراو وآخرو ،ط: منهجية ال ار 2بو ، الجزائر، 
يع،  ة للنشر والتو  58،  2005، 2004القص

ات  2 ني ، محمو ال ، ط: عمار بوحو حو حث العلمي وطر إعدا ال وعات الجامعية، 2مناهج ال يوا المط ، 1999 
 ،144. 

،: بشير صالح الرشيد 3 وي تا الحديث، ال ار ال سطة،  يقية م ، رؤية تط حث التربو  .59،  2000مناهج ال
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 : مجاا الدراسة  -2
 ثم إجراء الدراسة الميدانية على عينة والمتمثلة في الرئيس الوائي :المجال المكاني .1

ر باإضافة إلى رئيس الموار  ر باإضافة إلى مدير التشغيل بس لوكالة التشغيل بس
شرية ر   ال  بس

يق الدراسة الميدانية في الفتر الممتد مابي :المجال الزمني .2  إلى 29/04/2014 تم تط
13/05/2014 
 : الدراسة ااستطاعية-3

احث م التعرف على عينة الدراسة المرا  ات أهمية تم ال ر الدراسة ااستطاعية  تعت
حث نظريا وميدانيا ه ال احث في تحديد ما يتطل وابة التي ينطلق منها ال ر ال  .راستها وتعت

 :أهداف الدراسة
 التأكد م صعوبة الميدا. 
 قتها  .التأكد م صحة الفرضية و
  قة ومد تجاو حث ومد مائمة المناهج المط  استطاع ميدا الدراسة وعينة ال

 .القائمي على ااختيار مع بحثنا
 ا القياس المستعملة وهي المقابلة  . التأكد م مد صاحية أ

 : عينة ومجتمع الدراسة-4
ر العينة هي  يق وأقل "تعت حو كونها الطريقة اأيسر في التط الطريقة الشائعة في معظم ال

راسة المجتمع اأصلي اليف م   1في الوق والت

راستنا ه والتي  و ممثلة أفرا مجتمع الدراسة وبالتالي فهي جزء منه، وفي  فهي ت
جا)تتمثل في واقع ااختيار المهني لخريجي الجامعة الجزائرية ر نمو ، فعينة (جامعة بس

قة هي العينة القصدية حث المط  .الدراسة وال

يتمثل مجتمع الدراسة في مجموعة م اأفرا والمتمثلي في رئيس الوائي :  مجتمع الدراسة
ار العامة والميزانية بمديرية التشغيل  لوكالة التشغيل، باإضافة إلى رئيس مصلحة اإ

ولي بالدرجة اأولى ع ااختيار  شرية بصفتهم المس ر وفي اأخير رئيس الموار ال بس
ل . المهني الصحيح ات العينة بش احث يستطيع ااتصال بمفر وتم اختيار ه العينة كو ال

قة على خريجي الجامعة . سهل وبهدف التعرف على واقع ااختيار المهني والطر المط
 .الجزائرية

                                                           

 
ية وآخرو 1 حث العلمي في العلو ااجتماعية واإنسانية ،ط: فو غراي ، 3أساليب ال يع، عما ار وائل للنشر والتو  ، 

2002 ، 61  

ايد الطيب مجتمع الدراسة وأنواع العينات :  موقع الدكتور  مولو 

18.52 28-07-2013 ejtema3.com works-by-others  
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و لدينا مجموعة بعينها طوبالتالي العينة القصدية هي أننا نختار بقصد معي   عا ما ي
حث عنها في- طا. ن و العينة القصدية مفيد في الحاات التي نرغب فيها . الخ....مو ت

تساعد العينة القصدية في معرفة آراء المجتمع . الوصول إلى العينة المرغوبة بسرعة
ر المجموعات اأسهل وصوا ضم مجتمع  المستهدف ل م المحتمل إعطاء و أك

 . الدراسة

 : أداة الدراسة- 5
حث الميداني وهي المقابلة   .وفق لموضوع الدراسة تم ااعتما على تقنية أساسية في ال

  :المقابلة -
يفية منعزلة، ل أيضا في بعض  اشر تستعمل م أجل مسألة اأفرا ب    هي تقنية م

الحاات مسألة جماعات بطريقة نصف موجهة تسمح بأخ معلومات كيفية بهدف التعرف 
حوثي   1العميق على اأشخا الم

لة حيث  لة كان اإجابة 4حي كان تحتو ه المقابلة على مجموعة م اأس  م اأس
ة  ار ع اختيارات وفي اأخير الرأ الشخصي بالنس قية كان ع عليها تجربة أما ال

 .للمفحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

كر،   1  197موريس أنجرس، مرجع سابق ال
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، أ  قد تعرضنا لإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية بدءا بالمنهج ال يعد ضرور

وات  يانات العديد ثم الدراسة وأ وات جمع ال بحث علمي باإضافة إلى مجاات الدراسة وأ

يانات العديد ثم تطرقنا إلى اأساليب اإحصائية المستعملة، وسيتم عر أو مناقشة  جمع ال

 . النتائج المتوصل إليها في الفصل الموالي
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  :01ملخص المقابلة رقم

، ولقد كان اإجابات حول  ر س،  والتي كان مع الرئيس الوائي لوكالة التشغيل بس
لة المطروحة كالتالي  :اأس

 ل عا ارات بش سسة تعتمد على إجراء ااخت  .نعم ه الم

  سسة إجراء مقابات في حالة اإجابة بنعم ما هو نوع المقابلة وكان ع طريق وتعتمد الم
اشر  ال، جوا)مقابلة م وتقني (س ار سي لة)، وع طريق اخت  (استمار أس

  سسة عقد مسابقات آخر كان اإجابة أنها تعتمد مسابقات الترقية في في حالة اعتما الم
 .المنصب اأصلي وفي المنصب النوعي

  انيات وحسب ا، نعم حسب ااستحقا و اإم ار في ااختيار م ترا مناس تعتمد اإ
 .  الشروط المطلوبة في المنصب

  سسة اختيار لة التي يوجد فيها مجموعة م ااختيارات، هل تعتمد الم ة إلى اأس أما بالنس
ل  كاء والقدر والشخصية كان اإجابة م طرف رئيس الوكالة أنهم يتم استخدامها بش ال

ة إلى اختيار ااهتما والقيم كا استخدامه أحيانا ير أما بالنس  .ك

  اء العمل سسة تقو باختيار المترشح في مد تصرفاته أثناء آ أما اختيار الموقف ف الم
 .م مواقف وتصرفات ور فعل 

  سسة تعتمد مقابات شخصية ومقابات موجهة قائمة م ة إلى المقابات ف الم بالنس
ة إلى مقابات الجماعية فا يتم ااعتما  قا، ومقابات غير موجهة أما بالنس لة المعد مس اأس

 .عليها

 عض الحاات ااجتماعية ول في الغالب ا تأتي ارات الشخصية كان طفيفة جدا ل  .ااعت
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 :02ملخص المقابلة رقم 

شرية  لة والتي كان مع الرئيس الموار ال ر س،  ولقد كان اإجابة حول اأس بس
 :المطروحة كالتالي

  ال اأول لم يتم اإجابة عليه ة إلى الس  .بالنس
 سسة إجراء مقابات كان نعم فقط ة إلى اعتما الم  .بالنس
  و بعي سسة على عقد مسابقات أخر حيث كان إجابته ا يأخ في حالة اعتما الم

ار عقد المسابقات له يراها غير ضرورية  .ااعت
 ار ا كان إجابته أنهم ا ينظرو إليها بعي ااعت سسة م ترا مناس  .في حالة اختيار الم
  كاء ار ال سسة على اخت لة التي تحتو على اختيارات هل تعتمد الم ة إلى اأس أما بالنس

يرا في ااختيار  ورا ك والقدر الشخصية كان اإجابة أنهم يعتمدو عليها أنها تلعب 
 .الصحيح

  بية حيث كان إجابته ة إلى اختيار ااهتما و القيم أ ااهتمامات العلمية واأ أما بالنس
ع الحال تعتمد عليها  .بط

  شرية ير أنه غير ضرور أ الفر في حالة أما اختيار الموقف ف رئيس الموار ال
ه على المنصب ال سوف يشغله م طرف الزماء  .اختيار يتم تدري

  يرا في ااختيار المهني الصحيح فهم ورا ك ة إلى المقابات فهي تلعب  أما بالنس
يستخدمو مقابات الشخصية أما الجماعية فا يستخدمونها في حي أ المقابات الموجهة 
لة  ر السابقة لأخصائي تأتي اأس قا ا يستخدمونها، أ م خال الخ لة مس وإعدا اأس

رار و موجو م خال الت  .بطريقة عفوية وت
 ارات الشخصية فليس لها أ تأثير  . أما ااعت
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 :03ملخص المقابلة رقم

، ولقد كان اإجابات حول  ر ار العامة والميزانية بس والتي كان مع رئيس مصلحة اإ
لة كالتالي  :اأس

 ارات كان اإجابة في شطري سسة إجراء اخت ة إلى هل تعتمد الم  :بالنس

ار على المسابقة على أساس : ا ما المهني تعتمد اإ في في إطار اإ في حالة وجو مو
 .الشها

ار على المسابقات على أساس : وفي حالة نعم ما تعتمد اإ في في إطار اإ عد وجو مو
ار  .ااخت

  ان سسة مقابات ف ة إلى إجراء الم  بالنس

ار على المسابقة على أساس مقابلة: ا ما تعتمد اإ في في إطار اإ  .في عد وجو مو
سسة على المسابقة على : نعم  ما المهني تعتمد الم في في إطار اإ في حالة وجو مو

 . أساس الشها
  ة إلى الرتب التي ا ا بالنس سسة عقد مسابقات آخر أنه يوجد نظا تعاقد وه تعتمد الم

هات علمية أ بدو مستو   .تحتا إلى م

 سسة تعتمد على اختيار م ترا مناسب لشغل المنصب  .ه الم

  سسة تعتمد على لة التي يوجد فيها مجموعة م ااختيارات فالم ة إلى اأس أما بالنس
، واختيار الشخصية، واختيار ااهتما والقيم مثل ااهتمامات  كاء واختيار القدر اختيار ال

بية  .العلمية واأ

 و أحيانا ما يوضع المترشح في منصب مشابه  .في حي أ اختيار الموقف ي

ان كالتالي سسة ف ة إلى المقابات التي تعتمد عليها الم مقابات شخصية : أما بالنس
قا أما المقابلة الجماعية والموجهة )ومقابات غير موجهة  لة مفتوحة غير معد مس أ اأس
 .فا يتم ااعتما عليها

  حثة بغض النظر ارات اإنسانية ال ا لغر ااعت و أحيانا وه ارات الشخصية ت ااعت
ائف أفرا معيني  ة م الو ائف أو بنس على توافر الشروط والصاحيات وتقو بحجز الو

ما  ات اإ سسة المنظمة مثل إختيار ف ب تضحياتهم م أجل الم لك عرفا بالجميل بس و
 .المهني وغيرها م الحاات
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 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية
راستنا هو معرفة واقع ااختيار المهني لخريجي الجامعة الجزائرية  .كا الهدف م 

ان  لك ف وانطاقا م التساؤل ع الطر التي يتم ااعتما عليها في ااختيار المهني، ل
عة في ااختيار المهني  .اإجابة ع الطر المت

وتقني  داية نجد أ النتائج التي توصلنا إليها م المقابلة، انه يتم إجراء اختيار سي في ال
ار كتابي لمعرفة مد إلما الممتح بالمنصب  للتعرف على شخصية الممتح وأيضا اخت

المطلو شغله، وفي المرحلة الموالية يتم إجراء فتر تربصه لتقييم وتحديد المستو المهني 
، وأيضا القيا بتقييم شامل م حيث الشخصية والقدر وااستعدا (المترشح)للممتح 

لك مستو المعارف مع فتر تربصه لتقويم النقائص ثم  والتوافق مع المنصب المشغول وك
ة المترشح للمنصب المقتر   .الخرو بنتيجة حول مد مناس

اتية للمترشح والطلب  راسة السير ال أما المقابلة الثانية توصلنا إلى النتائج التالية وهي 
ر خطو م  ورا في ااختيار المهني وأيضا المقابات التي تعت الخطي أيضا ال يلعب 

ا يعني بعد اكتمال المعلومات ع المترشح تأتي مقابلتهم للتأكد م تمتعهم  خطوات ااختيار ه
بخصائص أخر قد ا تتضح م الملف كالمظهر العا والتصرفات الغر م المقابلة هي 

ارات  ات و ااخت  .الحصول على معلومات هامة ا يم الحصول عليها م الشها

ة إلى المقابات الشخصية فهي تهدف إلى استخا الحقائق ومعلومات المتقد  أما بالنس
ر ع  ار وسلوكياته وإعطاء المترشح ف هاته العلمية وآرائه وأف يفة وتتعلق بِم للو

لة  المنصب ال سوف يتم شغله، وفي حالة كا المترشح يشغل منصب سابق يطر عليه أس
ورا خاصا م ناحية أنه  ت فعله أنها تلعب  سسة السابقة لماحظة وجهة نظر ور حول الم

يريد العمل وسوف يداو فيه و اختيار م الناحية العلمية في ميدا تخصصه وأيضا يتم 
ائمة  ار في ميدا العمل ال سوف يشغله بصفة عامة و  .اخت

مة  اء ال يقيس المعلومات الا ار اأ ارات ااستعدا والقدر وخاصة اخت ة لاخت أما بالنس
ار الشخصية فهو يقيس مد  ة اخت و كتابي أو شفهي، أما بالنس يفة ويم أ ي اء الو أ
يفة م الشخص المتقد  توافر خصائص معينة م خصائص الشخصية التي تحتا إليها الو

ارات ااهتما المهنية التي يحاول م خالها معرفة ما يفضله  ة إلى اخت لها وأيضا بالنس
 .   الشخص كمهني أو ا يفضلها في مجال ااهتما

ة إلى نتائج المقابلة الثالث ف الطر الصحيحة لاختيار المهني السليم م كل  أما بالنس
 :الجوانب هنا شطري

على أساس ااختيار أ م اأحس ااعتما على مسابقات على أساس ااختيار لما لها م 
ة مراكز اامتحا لتفا أ محاولة أ نوع م الغش مع  ير بشرط مراق موضوعية ك

ارات في وايات س  إخفاء أسماء المترشحي وأيضا مع محاولة أقام ه ااخت
 .المترشحي
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ها وفقا أنظمة  يفة إجتيا تتمثل ه الطريقة في بعض اإجراءات التي يجب على المتقد للو
ي يتمتعو بمستو م المهارات والمعرفة التي تتائم  ولوائح المنظمة ويتم اختيار اأفرا ال

افئ الفر بي المترشحي لك كله على أساس م العدالة والمساوا وت يفة و  .مع مها الو

ار وتر عامات الملف الشخصي  ، فم اأفضل إلغاء عامة اإ وأيضا على أساس الشها
 .للمترشح

ا ما يحقق الفرضية الجزئية اأولى أنه يتم استخدا العديد  م خال النتائج المتوصل إليها وه
 .م الطر في ااختيار المهني الصحيح

أ بتحقيق الفرضية الجزئية، تتحقق الفرضية العامة أ توجد طر يتم ااعتما عليها في 
 .ااختيار المهني

م خال ما تم التطر له في الجانب النظر ومقارنة الجانب الميداني نجد أ هنا طر 
ق لاختيار المهني لخريجي الجامعة الجزائرية  .علمية تط

سسات  تعرفنا على كيفية إجراء وتنظيم المسابقات واامتحانات والفحو المهنية في الم
ارات العمومية لدينا مراسيم تنظيمية رقم  لك 2012 أبريل 25 الموافق إلى 194- 12واإ  و

ا الختامية وآخر ما هي 8م الفصل الثاني وبداية م الما   إلى غاية الفصل السابع واأح
لك في الملحق رقم 38  .  02 و
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ملخص الدراسة: أوا  

تهدف ه الدراسة إلى التعرف على واقع ااختيار المهني لخريجي الجامعة الجزائرية 
جا) ر نمو عة والمعتمد (جامعة بس ، كما تهدف أيضا إلى التعرف على الطر العلمية المت

 .في ااختيار المهني ومد علميتها 

:حيث كا التساؤل الرئيسي والمتمثل في  

  ما واقع ااختيار المهني لخريجي الجامعة الجزائرية؟ 

:ويندر تساؤل فرعي آخر   

 هي الطر التي يتم ااعتما عليها في ااختيار المهني ؟ وما مد علميتها؟  ما

ق ه الدراسة على عينة قصدية م مجتمع  احث المنهج الوصفي حيث ط وقد استخد ال
ا  احث أ ولي على ااختيار المهني ولقد استخد ال الغ ثاثة أعضاء م المس الدراسة ال

تية  .القياس وهي المقابلة م خالها توصلنا إلى النتائج ا

 :يلي أوص به الدراسة ما أهم ما

وتقني للتعرف على الممتح أو المترشح - ار سي  أ يتم إجراء اخت

اتية للمترشح  -  راسة السير ال

 راسة الملف بطريقة جيد للتأكد م صحة الوثائق  -

و وق المقابلة كافيا ومتائما مع  - ل أنواعها وأ ي العمل على القيا بالمقابات ب
يفة يعة الو  .ط

يف - ارات التو  القيا باخت

سسة  - اخل الم ي لتفا أ مشاكل   التركيز على الفحص الط
 توصيا ومقترحا الدراسة: ثانيا

ارات الشفهية، بل يفضل  - على اللجنة أ تقو بااختيار المهني عد ااكتفاء فقط بااخت
ارات علمية، مما لها م آثار إيجابية لمعرفة القدرات  اراتها اخت أيضا أ تضع ضم اخت

ائف الدنيا ل أوسع وأفضل خاصة في الو  .والمهارات بش

ات  - يفة  لة والو يعة اأس و وق المقابلة كافيا ومتائما مع ط ضرور مراعا أ ي
 .العاقة

ائفهم الحالية التي سوف  - فيها على اختيار و لة مساعد مو سسة المستق على الم
سسة  ا الوصول إلى أهداف الم يفي وم خال ه يشغلونها بهدف الوصول إلى الرضا الو

ل عا  .بش
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خول المترشح والهندا واأشياء  - سسة عد التركيز في نوعية الخط وطريقة  على الم
سيطة التي قد ت إلى رفض المترشح   .اأخر ال

ير - ل ك لة إجراء مسابقات على أساس الشها بش سسة المستق  .على الم

لة مساعد المترشحي في حصولهم على معلومات حول  - سسة المستق يجب على الم
 .المنصب ال سوف يتم التعيي فيه

 



 

 ت 

 

 

 

 

كا الهدف الرئيسي م الدراسة هو التعرف على واقع ااختيار المهني لخريجي 
الجامعة، وم خال الدراسة النظرية والميدانية والتعرف على الطر التي يتم 

ة إلى خريجي  ااعتما عليها، ناح أ واقع ااختيار المهني موجو بالنس
يق طر معظمها علمية ويتم ترتيب اأفرا حسب . الجامعة تتمثل في تط

ا المناسب و . ااستحقا لتحقيق مقولة وضع الشخص المناسب في الم وي
ائها مما يعو على  يفة التي تم اختيار أ الفر يتمتع بدرجة م الرضا في الو

 .المنظمة المشغلة بالفائد

 



 

 

 

 

 

 

 



 :قائمة المراجع

  الكتب العربية(1
شرية، الدار الجامعية، : أحمد ماهر .1 ار الموار ال ندرية، مصر،  إ   2004اإس
شرية: أحمد سيد مصطفى .2 ار الموار ال يع، :إ ،  المعا الجديد للنشر والتو  .2004القاهر
ا في ضوء المتغيرات العالمية : اأمانة العامة للمنتد  .3 ا المنظمات )احتياجات الش غير  راسة لش

ندرية ومية باإس ندرية ، (الح تب الجامعي  الحديث ، اإس  . 2004، ال

المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية، معهد علم النفس والعلو : الهاشمي لوكيا و آخرو .4
 .التربوية، جامعة قسنطينة

ار الحديث للنشر : السيد محمد عقيل ب علي المهد .5 ر المعاصر ،  وناتها اأساسية في الف الجامعة وم
اعة ،القاهر   . 2004والط

هياكل وأنماط لتعليم الجامعي وتطور التعليم الجامعي في مصر، : الجامعة القومية المتخصصة .6
 .1980مصر،

ندرية ، :  وجيه محمو إبراهيم .7 ار المعرف  اإس اتها ،   . 1981المراهقة خصائصها ومش
تا الحديث، : بشير صالح الرشيد .8 ار ال سطة،  يقية م ، رؤية تط حث التربو مناهج ال

، وي  .2000ال

ار القاسم .9 يق، ط: بديع محمو م سسة الورا للنشر 1علم النفس المهني بي النظرية والتط ، م
يع، عما  .2000 ،والتو

  2008 الثقافية ، مصر ، لاستثماراتعلم النفس المدرسي ، الدار الدولية : بركات حمز حس   .10

شرية الدار الجامعية ،: جمال الدي محمد المرسي  .11 ار اإستراتيجية للموار ال   .2003مصر، اإ
ا .12 ، : جميل هلي نا ر الجامعي، ل تب الف ل التربية في العالم العربي، م  .1967مستق

هرا .13 د السا  ، 5علم النفس النمو والطفولة، ط: حامد ع ، القاهر تا  .1995، عالم ال

ار: حمداو وسيلة .14 وعات الجامعية ،إ يوا المط شرية ،   .2004 الموار ال
، : حس شحاتة .15 تا ،   ة العربية لل ت ط ، الم  2001التعليم الجامعي والتقويم الجامعي، 
د الحميد .16 وي ع بعد، : خير وناس، بوضوبر ع التربية وعلم النفس، الديوا الوطني للتعليم والت

 .الجزائر
شرية: راوية حس .17 ار الموار ال لية )إ ندرية، مصر، ، الدار الجامعية،(رؤية مستق  2003 اإس

وعات الجامعية، الجزائر، : رابح تركي .18 يوا المط  .2003أصول التربية والتعليم، 
و .19 ار الهد ، الجزائر ، : رشيد حميد الع  2003التعلم والصحة النفسية ، 
حث العلمي، ط: سامي سلطي عريفج .20 يع، 1الجامعة وال اعة والنشر والتو ر للط ار الف ، 2007 

يع ، عما: صالح حس الداهر .21 ار وائل للنشر والتو ولوجية التوجيه المهني ونظرياته ،  ، سي

 .2004 ،اأر

ندرية:طار كمال .22 ا الجامعة اإس سسة ش  2007،علم النفس المهني، م

شرية المعاصر : عمرو وصفي عقيلي .23 ار الموار ال ار وائل للنشر 1ط (بعد استراتيجي)إ  ، 

يع ، عما ،  .2005والتو



يد سعيد السالم  .24 ل حرحو صالح ، م ار:عا شرية مدخل استراتيجي، طإ  ، عالم 2 الموار ال

يع  ، اأر تب الحديث للنشر والتو  . 2006، ال

ا الخالد وآخرو  .25 يع، عما1اإرشا المهني، ط: عطا ه ف ار صفاء لنشر والتو  ،،2011   

ار   .26 د ال ،إبراهيمع ا هير نعيم الص  ، ر شرية،ط    ار الموار ال يع، 1إ ار وائل للنشر والتو ،

 . 2008،اأر 

ريدا .27 د الفتا محمد  اريطة، : ع ار المعرفة الجامعية، اأ يقاته  أصول علم النفس المهني وتط

2008. 

د العزيز .28 ، الدار (راسة تحليلية للعاقة بي الجامعة السلطة )الجامعة والسلطة : الغريب صقر  ع

، يع القاهر     2005 العالمية للنشر والتو

د الستار  .29 وي ، : ع   1985اإنسا وعلم النفس ، عالم المعرفة ، ال

اعة والنشر، : عواطف أبو العاء .30 ار النهضة للط ور التربية الرياضية،  ا و التربية السياسية  للش

 .القاهر

و .31 د العزيز جا ة الجامعية ، : ع ت   2001، مصرعلم النفس الطفل وتربيته ، الم

ات .32 ني ، محمو ال ، ط: عمار بوحو حو حث العلمي وطر إعدا ال يوا 2مناهج ال ، 

وعات الجامعية،   .1999المط

د المنعم المليجي .33 ار النهضة العربية ، بيروت ، : ع  1971النمو النفسي ، 

مشق، 1المرأ في القديم والحديث، : عمر رضا كحالة .34 ع والنشر،  سسة الرسالة الط  1982، م

شرية، ط: فيصل حسونة  .35 ار الموار ال يع ،اأر ،1إ ار أسامة للنشر والتو ، 2008   

هي السيد .36 ا ال ر العربي4اأسس النفسية للنمو م الطفولة إلى الشيخوخة، ط: ف ار الف  ،  ، القاهر

1975 

ية وآخرو .37 حث العلمي في العلو ااجتماعية واإنسانية ،ط: فو غراي ار وائل 3أساليب ال  ، 

 ، يع، عما  2002للنشر والتو

،1علم النفس الصناعي، ط: كامل محمد محمد عويضة .38 نا تب العلمية ، ل ار ال  ، 1997.  
ار النهضة العربية ، بيروت ، : كمال الدسوقي  .39  1978النمو التربو للطفل والمراهق ، 

د ه .40 وينية في الجامعة : لحس بوع يوا (راسة ميدانية بجامعة الشر )تقويم العملية الت  ،

، نو وعات الجامعية، الجزائر ب ع  .1998 المط

شرية: محمد فالح صالح .41 ار الموار ال ، 1،ط  إ يع، عما ار حامد للنشر والتو  ،2004. 

يع،عما ، : محمد شحاتة ربيع  .42 ار المسير لنشر والتو  .2009علم النفس الصناعي والمهني، 
شرية ،ط:ما فارس رشيد  .43 ار الموار ال ات1إ ي ة الع ت   .2001،،الريا  ، م
ايد .44 يوا  ( 1980. 1960) ونظا التعليم الرسمي في الجزائر، ااجتماعيةالتنمية : مصطفى 

وعات الجامعية   .الجزائر ،1986المط



وعات : محمد العربي ولد خليفة .45 يوا المط المها الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية، 
  1989الجامعية، 

ار: محمد عو وآخرو .46 ات ومراكز إ ت سسات التعليم العالي والم  الجو الشاملة في م
 ، ار المسير عما  .2006المعلومات، 

سسات الجامعية لدراسات، : محمد مصطفى اأسعد .47 التنمية ورسالة الجامعة في األفية الثالثة، الم
، نا  .2000 ل

ماته : محمد حس غانم .48 ا المعاصر وأ تا (راسات نفسية ميدانية )الش ة الدار العربية لل ت  م
  .2008القاهر ، 

، : مريم سليم .49 نا ار النهضة العربية ، بيروت، ل  .2002علم النفس النمو، 

، اانحرافالمراهقة وأساليب : مرو شاكر الشربيني .50 تا الحديث، القاهر ار ال  ،2006.   

وعات الجامعية، الجزائر ااجتماع في علم النفس محاضرات: محي الدي مختار .51 يوا المط  ،1982 

حث العلمي في العلو اإنسانية، ترجمة : موريس أنجرس  .52 يد صحراو وآخرو ط: منهجية ال ، 2بو
يع،  ة للنشر والتو ار القص  .2005، 2004الجزائر، 

وعات الجامعية: نور منير .53 يوا المط شرية،   .2010الجزائر، ، تسيير الموار ال
يهة صالح السامراني .54 يع : ن ار المناهج للنشر والتو يقات ،  علم النفس اإعامي ،مفاهيم نظريات تط

 . 2007،،عما
ار: يوسف حجيم الطائي وآخرو  .55 ار الورا للنشر إ امل ،  شرية لمدخل إستراتيجي مت  الموار ال

يع ، عما   2006 ،والتو
د الحسني الفضل  .56 يد ع ار: يوسف حجيم الطائــي ، م شرية إ امل استراتيجيمدخل ) الموار ال  ( مت

يع ، عما ، اأر ،    2006،الورا للنشر والتو
ار مناهج للنشر (الواقع والتطورات )حقو اإنسا في الحيا التربوية : يوسف عوا وآخرو .57  ،

يع ، عما      .2008والتو

 قائمة المذكرا والمجا  (2
، محاضرات في مقياس مدخل إلى علم النفس العمل والتنظيم ،: نور الدي تاوريري  .1 ر  جامعة بس

اط القاعد : فوا ب محمد الصويط- 2 86 ، 2004 ااختيار المهني وعاقته بالتوافق المهني لد ض
لية التربية ،جامعة أ القر  .الملك فهد الجهوية، رسالة ماجستر ب

كريا أحمد عدوا  .2 يفي للعاملي في ااختيارواقع سياسية  :منير   والتعيي وأثرها على المسار الو
، رسالة ماجستير ، كلية التجار ، الجامعة  اإسامية غز ،    2011المصاريف العاملة في قطاع غز

  49 .50 
كر لنيل شها الماجستير في علم : محمو اأبر .3 ي لد طا الجامعة ، م ي  ااجتماعالوعي ال

ر  ية ، قسم علم اجتماع بس ي  68 ، 2008. 2007جامعة محمد خيضر ، : ال
ر بوخريطة .4 حث ع النمو المثالي ، مجلة العلو : أبو ب  06 واإنسانية ، العد ااجتماعيةرحلة ال

 54 ،  2000عنابة ،
ار اإعا والثقافة   .5  49، الجزائر، 1973،"نظرات ع الجزائر"التعليم العالي : و
ر : حسا هشا  .6 فاتر بمخ ر 04، العد  (راسات اجتماعية تربوية )التنمية المهنية المستدامة ،  ، بس

 141 ،  2009،جامعة محمد خيضر ،جانفي 
 واإنسانية ، جامعة لحا ااجتماعيةالجامعة ورهانات عصر العولمة ، مجلة العلو : إبراهيميطاهر  .7

 154 ، 2003لخضر ، باتنة، جوا 



رااجتماعيةاستراتيجيات وآفا العلو : فريحة محمد كريم  .8 فاتر المخ  ( تربويةاجتماعيةراسات ) 
ر جامعة محمد خيضر، جانفي 04العد   .125 ، 2009، بس

، مارس 107ور الجامعات في خدمة المجتمع، مجلة التربية، العد : محمد الصديق محمد حس .9
1993 ،52 

 الريا 18طر التدريس التعليم العالي بي التلقي والتواصل ، مجلة إتحا الجامعات العربية ، عد .10
،1982  49 

ل العربي ، : ريا قاسم  .11 ولية المجتمع العلمي العربي ، منظور الجامعة العصرية ، المستق مس
وي  193العد   85 ، 1995 ، ال

 المواقع اإليكترونية (3
باءخدمات التوجيه واإرشا المهني للمرشدي : إبراهيم سالم الصيخا  - .  والطاول

http:// binmahloz yoo7 ,com 1511opic 9 :11 :11/01/2014   

http:// www.acofps.com/ud/archive /indenx 15.12.2013 .8:10  

  http://www.acofps.com /vb/archive/index اأنترنات  

رسي العمر  -   التعليم العالي الخا: محمد ب السعيد 

http:// www. Samahram.com /index,phpsection :05.01.2013. 22.00 

احلي - حث في سيا نظا : سمية  ة الجامعية فضاء التعليم وال ت  LMDالم

http://www.mohyssin.com /forum,yhreads,10.01.2014 ,  30 :19 على الساعة 

ايد الطيب مجتمع الدراسة وأنواع العينات : موقع الدكتور -  مولو 

- 18.52 28-07-2013 ejtema3.com works-by-others  

 

http://www.acofps.com/ud/archive%20/indenx%2015.12.2013%20.8:10
http://www.acofps.com/
http://www.mohyssin.com/


 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ةـــراطية الشعبيــرية الديمقــورية الجزائــالجمه
يو يـث العــالي و البحــ العــزارة التع    

– بسكرة –جــامعة محــمد خيضــر   

ــو اإنسانية وااجتماعية  ية الع  كــ
و ااجتماعية: قس الع  

ع النفس : شعبة  

                                                  
                         

                                           

        

  
 

 

الطرق التي يتم ااعتماد عليها في ااختيار 
 المهني

 

 
 
 

 

 
                                        

 
 نورالدين تاوريريت.د.       نهاد خمــلة                    أ

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



  01ملحق رقم 
 الطرق التي يتم ااعتماد عليها في : مقابلة 

 اإختيار المهني
سوف نجر اليو مقابلة نريد م خالها الحصول على معلومات صحيحة  -

حث العلمي اغير  قيقة لخدمة ال  و

لك بهدف التعرف على واقع ااختيار المهني لخريجي الجامعة الجزائرية -  .و
لة  :اأس

ارات في ااختيار المهني ؟ سسة إجراء اخت  هل تعتمد الم
..........................................................................................

........................................................................ 
سسة إجراء مقابات ؟  هل تعتمد الم

..........................................................................................
........................................................................ 

؟ سسة عقد مسابقات أخر  هل تعتمد الم
..........................................................................................

........................................................................ 
ا ؟  ار في ااختيار م ترا مناس  هل تعتمد اإ

..........................................................................................
........................................................................ 

سسة مجموعة م .م أجل ااختيار المهني الصحيح  هل تعتمد الم
 ااختيارات ؟

                  كاء                                                نعم هل اختيار ال

 ا

 هل اختيار القدر : ، ا م القدرات مثل اإبداع، ااستيعا تقيس عدا

 التنسيق؟                                      



                                                                     نعم                 

 ا

 تحديد خصائص شخصية المرشح مثل الثقة : هل اختيار الشخصية

، اأمانة؟  بالنفس، اإقدا على العمل، الميل للتعاو

                                                                     نعم                  
 ا
 
 بية  هل اختيارات ااهتما والقيم ؟ مثل ااهتمامات العلمية اأ

 
                                                                  نعم                 

 ا
  هل اختيار الموقف حيث يوضع المرشح في موقف مشابه لما

 يستعر في العمل م مواقف وقضايا؟

.......................................................................................
 ..................................................................... 

  سسة مجموعة م المقابات  : هل تعتمد الم

مقابات شخصية ؟                                               نعم             -
 ا

مقابات جماعية ؟                                                نعم             -
 ا

قا - لة المعد مس نعم            .        مقابات موجهة بواسطة قائمة م اأس
 ا

لة المفتوحة غير معد  - مقابات موجهة بواسطة قائمة م اأس
قا  . مس

                                                                   نعم           
 ا
 
 



 
  ثر أ ا؟ ارات الشخصية ت  ااعت

..........................................................................................
........................................................................ 

  
 :في رأيك الشخصي 

 ما هي الطر الصحيحة لاختيار المهني الصحيح ؟

..........................................................................

....................................................... ...................
..........................................................................

..........................................................................

............................................................ 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


