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 اإلهداء
سباغ فضمو دوام عمى هلل الحمد  والصالة الدراسة، ىذه بإتمام عملَّن  منَّن  أن وعطائو نعمو وا 

 النور، وعمى إلى الظممات من الناس أخرج،لمعالمين رحمةوالسالم عمى نبل اليدى المبعوث 
 .وسمم وصحبو آلو

إلى من أرضعتنل لبن الحنان، وسقتنل ماء الحياة، إلى من تطيب أيامل بقربيا، ويسعد قمبل 
. أمـل أمـل... بينائيا، إلى أغمى كائن فل الوجود

أطال اهلل  إلى من كان لل سندا طوال الحياة، ولم يبخل عمل بالنفس والنفيس والدي الكريم
. فل عمره

. إلى من ترعرعت  معيم ونما غصنل بينيم، إخوتل
مدانل  - خديجة  - سارة- توفيق

لى   والى أعمامل إلى كل األىل واألقارب من قريب وبعيدو ا م أطال اهلل فل عمرهجدتلوا 
لى خاالتل و باألخص خالتل العزيزة أطال اهلل فل عمرىا   والى عمتل – عموي جميمة –وا 

 .والى أحالم التل كانت سندا لل- مينية- العزيزة
 قدر بسيط من المعرفة، أساتذتل الكرامب ولو يإلى من أنار لل الطريق فل سبيل تحصيلو

.   األستاذ شيد جابس الري قدم لي المساعدة وخاصة
 هللا فليبازك . دة مستمسةومسان ت تىجيها مه قدمه ما ولكل" جوادي يوسف. د."إلى األستاذو

لى طمبة الدفعة  وخاصة صديق  .حسناته ميصان في ويجعله ،الجهد هرا له تل دربل العزيزة وا 
لى كل من نساىم قممل  (مصمودي رميسة) الدراسل  التل لن تفراقنل طوال مشواريوأختل وا 

. ولم ينساىم قمبل إلى كل  ىؤالء وبأسمى معانل الحب والوفاء أىدي ىذا العمل



 مودع هاجر

 
   

 

 

 

 



 ملخص الدراسة
 

 :الدراسة ممخص
 الطموح وفق نظرية جون هوالند  ومستوى نمط االختيار المهني  بين العالقة معرفة إلى الدراسة  هذه هدفت
 بكمية العموم "الشاهدات مهنة العقود ما قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي " األفراد العاممين في  لدى

سمات الشخصية مدى توافق  عمى والتعرف -قطب شتمة– االنسانية واالجتماعية جامعة محمد خيضر بسكرة 
 .مع  البيئات مهنية لمعمال 

 ذلك في واعتمدنا  عامل ( 45)ب  عددهم يقدر الجامعة عمال من عينة ،اختيرت الدراسة هذه أهداف ولتحقيق
 الوصفي وتم تطبيق استبيان نمط االختيار المهني المنهج عمى

.   مستوى الطموح المهني واستبيان
: وتم التوصل الى النتائج التالية ((pearson" بيرسون " ولفحص الفرضيات تم استخدام معامل ارتباط 

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين نمط االختيار المهني ومستوى الطموح المهني وفق  -1
  .نظرية جون هوالند لدى أفراد العينة

نظرية  وفق الطموح ومستوى البيئة المهنية التقميدية  بين إحصائية داللة ذات عالقة ارتباطية  ال توجد -2
 .جون هوالند لدى أفراد العينة

نظرية وفق البيئة المهنية الواقعية ومستوى الطموح  بين إحصائية داللة ذات عالقة ارتباطية ال توجد- 3 
 .جون هوالند لدى أفراد العينة

نظرية  وفق ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة المهنية  المستكشفة ومستوى الطموح-  4
 .جون هوالند لدى أفراد العينة

نظرية  وفق ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة المهنية المغامرة ومستوى الطموح- 5
 .جون هوالند لدى أفراد العينة

نظرية  وفق ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة المهنية االجتماعية ومستوى الطموح- 6
 .جون هوالند لدى أفراد العينة

نظرية جون وفق ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة المهنية الفنية ومستوى الطموح -  7
 .هوالند لدى أفراد العينة

 تطبيق تم أين  (spss)  لمخدمات والمنتجاتاإلحصائية الحمول:باستخدام اإلحصائية البيانات معالجة تمت وقد
 :هي اإلحصائية و األساليب من جممة

.    االنحراف المعياريالحسابيوحساب المتوسط   ،بالموضوع بيرسون االرتباط معامل حساب
 .التوصيات من جممة صياغة حاولنا ثم- 
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 :مقدمة
يؤكد الميتمين والمختصين في موضوع االختيار الميني الدور البارز لو والميم         

إلعداد األفراد اعداد سميم وتييئتيم تييئة متكاممة بجميع أبعاد شخصيتيم حتى يتمكنوا من 
 المزاوجة أنو.اتخاذ قرار سميم لمستقبميم الميني وليكونوا مواطنين صالحين في مجتمعيم 

 والتحصيل الميني االستقرار إلى يؤدي تشبييا التي البيئة أنماط مع الشخصية أنماط بين
 في ىامر دو تمعب الفرد قدرة خارج العناصر من العديد ىناك أن كما واإلبداع واإلنجاز

 ينتمي التي االجتماعي الطبقة مثل المينية مجرى حياتو كميا بما في ذلك قراراتو  واختياراتو
 والمجتمع والبيئة واألخوات األخوة وأثر الوالدين وطموح دخل من األسرة وتأثير الفرد إلييا

 المحمي
ىمية في حياة الفرد الحاضرة والمستقبمية حيث أذات يعتبر      كما أن االختيار الميني 

يعني اختيار الفرد لمينة من المين حسب قدراتو وميولو وسماتو الشخصية وظروفو 
 يحدد مستوى الفرد االقتصادي واالجتماعي واألسري والنفسي والصحي باإلضافة االجتماعية

الى انو يحدد طبيعة العمل وخطورتو والعمال الذين سيعمل معيم الفرد لذلك البد أن يتخذ 
القرار بعقالنية ومنطقية يراعي فيو ميولو وقدراتو وسماتو الشخصية ومفيومو عن ذاتو،كما 

أن اختيار المينة يتأثر بمستوى النضج العقمي واالنفعالي واالجتماعي الذي وصل إليو الفرد  
وقد أسيمت نظريات النمو واالختيار الميني بشكل كبير في تطوير برامج التوجيو الميني 
وذلك ألنيا ألقت الضوء عمى قضايا كثيرة مثل مراحل النمو والميام المرتبطة باالنتقال من 

مرحمة إلى أخرى ، وأنماط الشخصية والبيئية المينية المناسبة لكل نمط فقد ظيرت نظريات 
متخصصة تفسر عممية االختيار الميني،وانبثق عنيا مجموعة من النماذج التي تبحث في 
عممية االختيار الميني لدى األفراد فيناك االتجاه النظري في الشخصية ويمثمو جون ىوالند 
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و أن رو وسوبر و جينزبرج وغيرىم كما ان االختيار الميني السميم يؤدي الى تحقيق الفرد 
 .نجاحاتو ومستوى  طموحاتو 

 شخصية في ميمة أبعاد من لو لما الفرد حياة في ىاما دورا األخير ىذا يمعب إذ 
 البيئة ومع نفسو مع اإلنسان تعامل أسموب ويوضح يميز مؤشرا يعتبر ألنو وذلك,اإلنسان

 تقدم في الحياة عجمة بيا تستمر التي الوسيمة ىو فالطموح ، فيو يعيش الذي والمجتمع
 والرقي التقدم مقومات أىم من ،وىو وأساسو النجاح سر وىو المجتمعات وراد لألف مستمر

 تكون ما بقدر عامرتفموح الط يكون ما وبقدر ، السوية الشخصية مميزات  أىم من أنو كما
وباألخص العامل  عنصر إلى توجينا فإذا. وقويا متماسكا المجتمع يكون  ومتميزة الشخصية

 ليذه فإن ، بالجامعة قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات  بمينة العقود ماالعمال 
 وقدرات امكانات حسب عمى وذلك آلخر عامل من درجتيا تختمف مستقبمية طموحات الفئة

 أي اختيار ميني مدروس يتطمب ىذا كل و االجتماعية و االقتصادية والبيئية الذاتية لعاملا
قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي  مينة العقود ما وىي أال الجديدة مينتو مع عاملال توافق

 إلى ييدف الذي و لدينا الموضوع ىذا دراسة  فكرة جاءت المنطمق ىذا ومن الشيادات
 مستوى و نمط االختبار الميني بين عالقة وجود عدم أو عالقة وجود امكانية عن الكشف
قبل التشغيل ومنحة االدماج  بمينة العقود مالدى العمال   وفق نظرية جون ىوالند الطموح

حيث تضمن خطة  بالجامعة و بكمية العموم االنسانية واالجتماعية نموذجا لحاممي الشيادات 
 .بحثية تتضمن جانبين األول نظري والثاني ميداني 

فالجانب النظري سيشتمل عمى الفصل األول والذي يعتبر كفصل تمييدي ويمثل اإلطار 
العام لمدراسة وفيو تعرض اشكالية الدراسة وفرضياتيا كحمول مؤقتة لمتساؤالت المقترحة 

باإلضافة الى ابراز أىميتيا ، أىدافيا وتحديد مصطمحات الدراسة و عرض الدراسات السابقة  
  بعنوان االختيار الميني ، حيث تم فيو التعريف باالختيار الفصل الثانيوسيخصص 

الميني باإلضافة إلى نظريات االختيار الميني واألىداف وأىمية االختيار الميني وأسس 
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وفوائد االختيار الميني  باإلضافة إلى دوافع االختيار الميني والعوامل المؤثرة في اختيار 
في حين  .قرار الفرد الختيار مينة المستقبلالشروط األىمية لممينة وصوال الى  المينة و

تعريف مستوى   الميني من خالل التعرض الىلمستوى الطموح  الفصل الثالثسيخصص 
و  توطبيعو مستوى الطموح  مفيوم التطور التاريخي لو تو لدراس التطبيقية األىمية و الطموح

وصوال الى  هنمو المفسرة لو و أساليب تحديده  والعوامل المؤثرة فيو ، نظرياتأنواعو وال
   .سمات الشخص الطموح

الذي سيتناول إجراءات الدراسة الميدانية الفصل الرابع  فسيشمل عمى :أما الجانب الميداني 
وذلك من خالل التطرق الى حدود الدراسة ، منيج الدراسة ،الدراسة االستطالعية ،مجتمع 

الذي والفصل الخامس وعينة الدراسة ، أدوات الدراسة و إجراءاتيا ، واألساليب اإلحصائية 
 .سيخصص لعرض ومناقشة الفرضيات في ضوء نتائج الدراسة،و تقديم توصيات 
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 :االشكالية - 1

     لقد برز االىتمام بسموك األفراد داخل المنظمات منذ أواخر القرن العشرين خصوصا 
وأصبحت الصناعة سمة ىذه البمدان والحاجة الضرورية لكي يتخذ  في البمدان الصناعية ،

الفرد قرارا مينيا سميما وأن األفراد يميمون الى اختيار المين التي يستطيعون من خالليا 
تحقيق مفيوميم عن ذاتيم والتعبير عن أنفسيم أو نتيجة ما يتمتع بو الفرد من سمات في 

 .شخصيتو 
 ونظرا ألن قرار اختيار مينة المستقبل يعد من أىم القرارات التي يتخذىا االنسان في حياتو

وأن مثل ىذا القرار تزداد أىميتو مع ازدياد متطمبات الحياة التي تواكب التطور في النواحي 
 ،أما ءاالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية مما يجعمو قضية فردية واجتماعية عمى حد سوا

سيولة <<  كونو قضية فردية ،فألن اختيار الفرد لمينة ما يحدد أمورا أساسية في حياتو منيا
نجاحو أو  ، أو صعوبة حصولو عمى عمل معين واستمرارية في ىذا العمل أو التوقف عنو

أما كونو قضية اجتماعية فألنو يؤثر في توزيع القوى العاممة في المجتمع  >>...فشمو فيو
.                                               ويحدد حاجاتو من العاممين في مختمف المجاالت

 (108-107، ص1999عبد اليادي، سعيد حسني العزة،)                              

    فاالختيار الصحيح يحيل الشباب الى طاقات خالقة ومنتجة ،كما يحقق االختيار الميني 
فمن الناحية االقتصادية فان اختيار . الكثير من المنافع االقتصادية واالجتماعية والنفسية

الفرد لمينة المناسبة لو يؤدي الى تغيير عممو بعد أن يكون قد قضي فيو وقتا طويال ،وبعد 
أن تكون المؤسسة قد أنفقت الكثير لتدريبو وتعميمو وكما أن االختيار الميني الصحيح قد 
يحدث أثرا ايجابيا لحالة الفرد الصحية ويجعمو فرد متوافق يخمو من الصراعات الداخمية 
الشعورية والالشعورية ، ويتحمى بقدر من المرونة ويستجيب لممؤثرات المينية باستجابات 

  "سوبر"مالئمة ويتجو األفراد نحو مينة معينة ويمتحقون بيا نتيجة ميوليم نحوىا ويقول 
أن األفراد يميمون الى اختيار المينة التي يستطيعون من خالليا تحقيق مفيوميم عن <<
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    وترى>>ذاتيم والتعبير عن أنفسيم أو نتيجة ما يتمتع بو الفرد من سمات في شخصيتو
أن لمتنشئة األسرية واالجتماعية دور كبير في عممية االختيار الميني وكما تؤثر آن رو 

خبرات الطفولة في عممية االختيار الميني لدى الفرد عند وصولو الى مرحمة اتخاذ القرار  
وكذلك ترى أن حاجات الطفل تتطور حسب اتجاىات الوالدين حيث أن ىناك عالقة وطيدة 

وىذا ما أثبتتو . بين الجو األسري في مرحمة الطفولة المبكرة والنمو الميني عنده مستقبال
أن طموح واتجاىات الوالدين لو دور كبير في زيادة طموح gould (1941 ) جولددراسات 
 ( 22،ص1984كاميميا عبد الفتاح، ) .األبناء 

    ويعتقد الكثيرون أن مستوى الطموح ىو حاجة نفسية يسعى الفرد لتحقيقيا وذلك بغرض 
أن مستوى الطموح في ( 1935)فرانككذلك وجد  الحصول عمى اختيار ميني صائب ،

أن المزاوجة  جون ىوالند عمل عادي يختمف بحسب ما اذا كان يتبع عمال صعبا ويفترض
بين أنماط الشخصية مع أنماط البيئة التي يشبييا يؤدي الى االستقرار الميني والتحصيل 

أن ىناك فروق ثابتة ومتمايزة لدى العمال فيما  ىوالند واالنجاز واإلبداع وىذا ما توصل اليو
يخص توجياتيم المينية كما ليا أثر كبير في تحديد البيئة المينية وىذا يعود الى كمية 

المعمومات التي يمتمكيا الفرد حول المين المختمفة وذواتيم وتعتمد نظريتو عمى ثالث محاور 
 أن األفرادجون ىوالند محور البيئة والفرد وتفاعل الفرد مع البيئة كما يرى  :أساسية ىي

ينجذبون لممين التي تمبي حاجاتيم الشخصية وتزودىم بالرضا والشعور وتسمح ليم بممارسة 
الميارات والتعبير عن االتجاىات ،كما يشير الى ضرورة انسجام لقدرات الفرد مع متطمبات 

 .البيئة المينية عند اختيار المين ويكون كذلك حسب طموحاتيم 

    فعمى أساس مستوى الطموح يتحدد مستقبل االنسان وآمالو ألن لو دورا ىاما في حياة 
االنسان وال تكمن األىمية في وجود مستوى الطموح فقط ولكن في كيفية استغاللو وفي مدى 

مكانياتو ، ولمستوى الطموح نمو كما ثبتت ذلك  في دراسة ليا  ليفين مناسبتو لقدرات الفرد وا 
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.                                       عمى األطفال حيث بينت أن مستوى الطموح يظير في مرحمو مبكرة من العمر 
 (13، ص1990كاميميا عبد الفتاح ،)                                                   

: فعميو تتمحور اشكالية ىذه الدراسة حول اإلجابة عن التساؤل الرئيسي 

ىل توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة احصائية بين نمط االختيار الميني  ومستوى الطموح 
مينة العقود ما قبل التشغيل و بمنحة االدماج لحاممي الميني لدى األفراد العاممين في 

؟  حسب نظرية جون ىوالندالشيادات

: وتنطوي ضمن ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية 

 التقميدية ومستوى الطموح   المينيةىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة- 
 ؟  حسب نظرية جون ىوالند الميني

الواقعية ومستوى الطموح  المينية ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة - 
   حسب نظرية جون ىوالند؟الميني

المستكشفة ومستوى المينية ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة - 
 ؟ حسب نظرية جون ىوالندالطموح  الميني 

 المغامرة ومستوى الطموح   المينيةىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة- 
 ؟ حسب نظرية جون ىوالندالميني 

االجتماعية ومستوى المينية ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة - 
 ؟ حسب نظرية جون ىوالندالطموح  الميني 

الفنية ومستوى الطموح  المينية ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة - 
 ؟ حسب نظرية جون ىوالندالميني 
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: فرضيات الدراسة 2-

: الفرضية العامة 
توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة احصائية بين نمط االختيار الميني  ومستوى الطموح 

مينة العقود ما قبل التشغيل و بمنحة االدماج لحاممي الميني لدى األفراد العاممين في 
.  حسب نظرية جون ىوالندالشيادات

: الفرضيات الفرعية 

  التقميدية ومستوى الطموح المينيةتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة- 
. حسب نظرية جون ىوالند

  الواقعية ومستوى الطموح المينيةتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة- 
. حسب نظرية جون ىوالند

 المستكشفة ومستوى الطموحالمينية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة - 
. حسب نظرية جون ىوالند

 المغامرة ومستوى الطموحالمينية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة - 
. حسب نظرية جون ىوالند

 االجتماعية ومستوى الطموحالمينية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة - 
. حسب نظرية جون ىوالند

 حسب  الفنية ومستوى الطموح المينيةتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة- 
.  نظرية جون ىوالند
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: أىمية الدراسة - 3

: تنبع أىمية الدراسة من العناصر التالية 

 التي تناولت العالقة بين نمط االختيار الميني ومستوى النفسيةعدم وجود البحوث - 
. الطموح لدى عينة الدراسة حسب ما توفر لدى الباحثة

محاولة التعرف عمى أىمية العالقة بين نمط االختيار الميني ومستوى الطموح لدى األفراد  -
العاممين في الجامعة ومعرفة مدى اختيار الفرد لممينة التي تتوافق مع خطوط شخصيتو 

. وتوائميا مع مواقفو النفسية أي مقدار تشابو سماتيم مع أنماط شخصيتيم

   أن مستوى الطموح لو أىمية في حياة الفرد فعمى أساسو يتحدد مستقبل الفرد وآمالو و - 
ال تكمن األىمية في وجود مستوى الطموح فقط ، ولكن في كيفية استغاللو لذلك الطموح في 

 . االتجاه الذي يشبع رغباتو وأىدافو وحاجاتو

: األىداف - 4

تحاول الدراسة التعرف عمى طبيعة العالقة بين نمط االختيار الميني ومستوى الطموح - 
  ."لجون ىوالند" وفق نظرية الشخصية 

. التعرف عمى نمط ااختيار الميني لدى عينة الدراسة- 

 . الدراسةالتعرف عمى مستوى الطموح لدى عينة- 

 ىل توفر  العقود ما قبل التشغيل  ومنحة االدماج لحاممي الشياداتالتعرف عمى مينة- 
. لألفراد طموحاتيم حسب اختيارىم أم ال
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: تحديد مصطمحات الدراسة اجرائيا- 5

: نمط االختيار الميني - 5-1

وىو طريقة الفرد المميزة في اختيار الفرد لمينة المستقبل ويقاس من خالل الدرجة التي 
يتحصل عمييا العامل من خالل اجابتو عن فقرات استبيان نمط االختيار الميني وفق نظرية 

التقميدية،الواقعية،المستكشفة،المغامرة ):  والذي مكون من البيئات التالية جون ىوالند
. (،االجتماعية، الفنية

:   تعريف مستوى الطموح-  5-2

ذلك المستوى االيجابي من األداء المتوقع نحو تحقيق ىدف بعيد المدى نسبيا ،والذي  ىو
. ا لقدراتيم وتطمعاتيم المستقبميةفقيمكن أن يدفع الى مكانة أعمى مما ىي عميو ،و

ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا أفراد عينة الدراسة وفقا إلجاباتيم عمى بنود استبيان 
. مستوى الطموح المستخدم في ىذه الدراسة

: الدراسات السابقة-6

ترتكز أي دراسة عمى تراكم الخبرة االنسانية من البحوث والدراسات السابقة،حيث تعتبر ىذه 
األخيرة من أىم العناصر المعينة لحل مشكمة البحث لما ليا من اسيامات سواء في التوجيو 

أو التخطيط أو ضبط المتغيرات،كما أن الباحث يمكن أن يوظفيا في الحكم والمقارنة أو 
االثبات والنفي،ىذا كمو ألن البحث العممي الجديد ىو ما تفرع عمى اثر القيام بو آفاق جديدة 
لمبحث ،فينطمق الباحث عمى أساس ما توصل اليو سابقو،وفيما يمي عرض لبعض الدراسات 

: التي تم  الحصول عمييا ولقد سيقت الدراسات المختارة عمى النحو التالي
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 :الدراسات المتعمقة باالختيار الميني- 6-1

(: 2007)دراسة عبايدية أحالم :الدراسة ااألولى-

الجامعيين وتيدف  الطمبة لدى الميني االختيار محددات : موضوع ىذه الدراسة كان حول
وقد . الجامعيين  لدى الطمبة االختيارات المينية في تتحكم التي المحددات معرفة إلى الدراسة

 باالعتماد التحميمي الوصفي المنيج اتباع تم ،  طالب وطالبة113تكونت عينة الدراسة من 
ومن بين النتائج التي الدراسة  استمارة تطبيق من عمييا المتحصل البيانات جمع عمى

اختياراتو  و الطالب جنس بين إحصائية داللة ذات فروق توجد التوصمت الييا الدراسة أنو 
 طبيعية عموم و إنسانية عموم تخصص بين إحصائية داللة ذات فروق توجد المينية ، ال

 ( 2007عبايدية أحالم،)                       . المينية اختياراتو و الجامعي لمطالب
 

(: 2008) محمد بن فوازدراسة  الصويط ، : الدراسة الثانية- 
 موضوع ىذه الدراسة كان حول االختيار الميني وعالقتو بالتوافق النفسي لدى ضباط قاعدة 

الدراسة حول توضيح طبيعة العالقة بين االختيار الميني والتوافق  الممك فيد الجوية وتيدف
النفسي لدى ضباط قاعدة الممك فيد الجوية بالمممكة العربية السعودية ولقد استخدم الباحث 

من قاعدة  ضابط (140) من الدراسة عينة وقد تكونتالمنيج الوصفي االرتباطي المقارن ، 
 :الممك فيد الجوية ، ومن بين النتائج التي توصمت الييا الدراسة

بين درجات محددات  (0,01)المستوى  عند إحصائيا ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود- 
 الكمية العينة لدى أفراد العام والتوافق النفسي التوافق أبعاد درجات وبين الميني االختيار
 .لمدراسة

 عمى األقل بين متوسطات  (0.05)مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود- 
 فني تخصص من نظرائيم وبين طيار تخصص من الضباط بين الميني االختيار درجات
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( 2008الصويط، فواز بن محمد ،)                     .طيار تخصص لصالح وذلك

: الدراسات المتعمقة بمستوى الطموح الميني (6-2

  :(2005)دراسة شبير، توفيق محمد توفيق: الدراسة األولى - 

 ضوء في المتغيرات ببعض وعالقتو الطموح لمستوى دراسة: موضوع ىذه الدراسة كان حول 
 الدراسة الى معرفة العالقة بين بغزة وتيدف اإلسالمية الجامعة طمبة لدى السائدة الثقافة

مستوى الطموح وبعض المتغيرات في ضوء الثقافة السائدة لدى طمبة الجامعة االسالمية بغزة 
طالبا وطالبة وزعت عمى كميات الجامعة التسع ، وقد  (390)وتكونت عينة الدراسة من  

واختار الذكاء المتعدد  استخدم استبيان المستوى االجتماعي واالقتصادي من اعداد الباحث ،
ولقد  "كامميا عبد الفتاح " واستبيان مستوى الطموح من اعداد  "جاري ىارمس " من اعداد

" ومن بين النتائج التي توصمت الييا الدراسة أنو   التحميمي استخدم الباحث المنيج الوصف
توجد فروق بين متوسطي درجات الطالب والطالبات في مقياس مستوى الطموح عند  ال

وأنو ال توجد فروق بين متوسطي درجات طمبة الكميات العممية  ،(0.05)مستوى معنوية 
(. 0,05)واألدبية في مقياس مستوى الطموح عند مستوى معنوية

( 2005شبير،توفيق محمد توفيق، )                                                     
 

  :(2009)دراسة المشيخي،غالب بن محمد عمي: الدراسة الثانية - 

قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الذات ومستوى :  موضوع ىذه الدراسة كان حول 
الدراسة الى معرفة العالقة بين قمق  الطموح لدى عينة من طالب جامعة الطائف وتيدف

المستقبل بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح ولقد استخدم الباحث المنيج الوصفي،عمى 
طالبا  (720)عينة الدراسة  عينة من طمبة كميتي العموم واآلداب في جامعة الطائف ،بمغت

من كمية اآلداب ،وقد استخدم مقياس قمق  (320)و طالب من كمية العموم (400)منيم 
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ومقياس مستوى " عادل العدل"المستقبل من اعداد الباحث ومقياس فاعمية الذات من اعداد 
 :،كما توصمت الدراسة عمى النتائج التالية" معوض وعبد العظيم"الطموح من اعداد

توجد عالقة سالبة ذات داللة احصائية بين درجات الطالب في قمق المستقبل ودرجاتيم - 
. في مستوى الطموح 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات طالب كمية العموم وطالب كمية - 

وذلك لصالح طالب ، اآلداب عمى مقياس قمق المستقبل تبعا لمتخصص والسنة الدراسية 
. يمكن التنبؤ بقمق المستقبل في ضوء فاعمية الذات ومستوى الطموح.كمية العموم 

              ( 2009المشيخي ،غالب بن محمد عمي،)

 :(2013) دراسة صالحي ىناء: الدراسة الثالثة- 
 الجامعة طمبة لدى الطموح بمستوى النفسي الضغطة عالق موضوع ىذه الدراسة  كان حول

 النفسي الضغط بين العالقة معرفة إلى الحالية الدراسة ورقمة و تيدف بجامعة المقيمين
 قاصدي بجامعة الجامعية اإلقامة في المقيم الجامعي الطالب لدى الدراسي الطموح ومستوى
 كميتى من الجامعية باإلقامة مقيم طالب 255 الدراسة ،حيث بمغت عينة ورقمة-  مرباح
 و الدراسي األولى المستوى من الحياة و الطبيعة عموم كمية و االنسانية و االجتماعية العموم
: وصمم مقياس الضغط النفسي و أبعاده بتطبيق معادلة ألفا كورنباخ  وىي  ، الثالثة

أما استبيان مستوى الطموح ( الصعوبات التعميمية- المضايقات الصحية- المشكالت المالية)
الجامعة  في الدراسة نحو الطالب إتجاه بعد) بندا مقسمة الى ثالثة أبعاد وىي 30يتكون من 

وقد استخدمت الباحثة المنيج  (بعد نظرة لممستقبل - يسبعد نظرة الطالب لمتفوق الدرا– 
 :الدراسة فكانت كالتالي أما نتائج الوصفي 

 لدى الدراسي الطموح ومستوى النفسي الضغط بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد- 
 . المقيم الجامعي الطالب
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 تبعا المقيم الجامعي الطالب لدى النفسي الضغط في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
  الجنس لعامل

 تبعا المقيم الجامعي الطالب لدى النفسي الضغط في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
  )الثالثة -األولى ( الدراسي المستوى لعامل

 المقيم الجامعي الطالب لدى النفسي الضغط في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
. )الحياة و الطبيعة عموم كمية - واإلنسانية االجتماعية العموم كمية) الكميات باختالف

( 2013صالحي ،ىناء،)                                                                 
  : (2013)دراسة يوسفي ، دالل: الدراسة الرابعة 

موضوع ىذه الدراسة  كان حول القمق االجتماعي وعالقتو بمستوى الطموح لدى تالميذ السنة 
تيدف الدراسة الى معرفة العالقة بين القمق االجتماعي ومستوى الطموح وكذا وثانية ثانوي 

،وتكونت عينة  (عممي و أدبي)مستوى كل منيما وداللة الفروق بين الجنسين والتخصصين
تمميذا وتمميذة ببمدية المسيمة ، وتم تطبيق مقياس القمق االجتماعي من (160)الدراسة من 

" معوض وعبد العظيم " ومقياس مستوى الطموح من اعداد " سامر جميل رضوان" اعداد 
:  وكانت نتائج الدراسة كالتالي

وجود عالقة سالبة بين القمق االجتماعي و مستوى الطموح عمى المقياس كمو بمعامل - 
-( . 0.38)ارتباط قدره 

(. 59.88)مستوى الطموح عال بمتوسط حسابي قدره - 

.  وجود فروق دالة بين الجنسين في مستوى الطموح عمى المقياس - 

وجود فروق دالة بين التخصصين العممي واألدبي في القمق االجتماعي عمى المقياس - 

عند  (54.12)،مقابل  (62.63)لصالح التخصص األدبي  بمتوسط حسابي قدره 

. التخصص األدبي
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وجود فروق دالة بين التخصصين العممي واألدبي في مستوى الطموح عمى المقياس - 
عند التخصص  (58.75)،مقابل  (60.37)لصالح التخصص العممي بمتوسط حسابي قدره 

( 2013يوسفي،دالل ،).                                                         األدبي

: تعميق عمى الدراسات السابقة- 
 ندرة الدراسات ةواجيت الباحث الدراسات السابقة المتحصل عمييا ، نجد قد عرض خالل من

بموضوع الدراسة الحالية ، وقد استفادت من الدراسات السابقة في مجمميا في تحديد  المتعمقة
. المفاىيم و بعض النظريات المفسرة والمنيج والمستخدم واألساليب االحصائية 

 
 نمط االختيار في وجود العالقة بينولكن الدراسة الحالية تميزت عن باقي الدراسات السابقة 

قطب شتمة – الميني ومستوى الطموح الميني لدى عينة من العمال بكمية العموم االنسانية 
. وىم عمال بمينة العقود ما قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات- 
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:   خالصة الفصل 

من خالل عرض إشكالية الدراسة والفرضيات الموضوع وتحديد األىمية واألىداف     
ثم التعقيب لما جاء في ىذه الدراسات زيادة إلى الدراسات السابقة الخاصة بمتغيري الدراسة 

. وكذلك تم التطرق الى المفاىيم االجرائية المتعمقة بمصطمحات الدراسة 
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 :تمييد

 بكل ينطمق خبلليا فمن ، الفرد حياة ذات أىمية في المستقبل مينة اختيار مرحمة تعد
 خطورة و أىمية مدى لنا يتضح ىنا من ، الحياتية أىدافو و المينية أىدافو تحقيق نحو ثقة
 جوانب كل لمعرفة و إذا ، الفشل أو بالنجاح إما الحقا الفرد حياة مسار يحدد القرار فيو ىذا
 الممارسة إلى التفكير مجرد من المستقبمية مينتو الختيار الفرد بيا ريم التي المراحل أو

حيث نبدأ أوال بإعطاء  المراحل ، تمك كل إلى الفصل ىذا في سنتطرق ، لمينتو الفعمية
تعاريف مختمفة حول االختيار الميني ثم التطرق الى نظريات االختيار الميني و أىداف 
االختيار الميني واألىمية وأسس االختيار الميني ودوافع االختيار الميني كما نتطرق الى 

 .العوامل المؤثرة في االختيار الميني
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: تعريف االختيار الميني  -1

يعتبر مفيوم االختيار الميني من المفاىيم ذات األىمية في حياة الفرد الحاضرة والمستقبمية " 
حيث يعني اختيار الفرد لمينة من المين حسب قدراتو وميولو وسماتو الشخصية وظروفو 

: ثبلث خطوات  ويشمل ىذا التعريف" االجتماعية 

ة ونوع يمعرفة الفرد لنفسو من حيث قدراتو وميولو وسماتو الشخصية وظروفو البيئ  - أ
 .مستوى تعميمو وتدريبو

 .بو من قدرات وسمات تعميم وتدريب ل معرفة المين المختمفة وما تتط - ب
            .الموفق  االختيار يتم حتى السابقتين الخطوتين بين  المطابقة - ج

(     26ص  ، 2008الصويط،  فواز بن محمد ،)                                   
يار الفرد لمينة المستقبل من بين عدة مين متوفرة تونقصد باالختيار الميني ىو عممية اخ

في متناول اختياره لشغل وظيفة أو مينة معينة ليقدم فييا أحسن انتاج وذلك من خبلل قيامو 
بمجموعة من النشاطات التي تحتوي عمييا المينة المختارة وأن يشغل فييا كل طاقاتو 

مكاناتو  وينمي قدراتو ويعمل باستمرار عمى تطويرىا باعتبار أن ميدان الشغل في تطور وا 
                                                   (13ص،  2007عبادية،أحالم ،).       مستمر،لكي يكون أكثر رضا عن ذاتو ووظيفتو 

وقد أكد العمماء أن االختيار الميني يتطمب توازنا بين خصائص الشخصية لئلنسان 
يعود لعامل السن  ، فيناك فروق فردية تميز كل شخص عن سواه منيا ما ومتطمبات المينة

فروق تعود لعامل الجنس وأخرى تعود لعوامل اجتماعية وعقمية أو تعود لنمط الشخصية و 
فان عممية االختيار الميني تحدث خبلل النمو الميني ويتأثر اتخاذ القرار .بصورة عامة 
. بعدة عوامل 

الفروق –مفيوم الذات -الواقعية-الميول-الشخصية- القدرات الخاصة– القدرة العقمية - 
. التأثيرات البيئية -الجنسية
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وكذلك يختار كثير من األفراد مينيم نتيجة لرغبات طارئة  ونصائح عارضة من صديق أو 
قريب أو عمى اثر قراءة قصة في كتاب أو سماع محاضرة أو االتصال بشخصية بارزة في 
مينة أو تحت ضغط الوالدين وتقاليد األسرة أو ألن المينة تتماشى مع مستوى الطموح الذي 

رسمو الفرد لنفسو في الحياة دون النظر الى ما لديو من قدرات واستعدادات وصفات مختمفة     
 ( 55 – 54،ص 2005الداىري، صالح حسن،)                                        

 بأن عممية االختيار الميني ىي عممية مستمرة تبدأ عندما يدرك الفرد وجود "جيالت" ويرى 
حاجة التخاذ قرار الميني ، ويحدد اليدف المراد تحقيقو ، وذلك  بجمع المعمومات البلزمة 

. عن المينة التي يريد أن يمتحق بيا 
لديو القدرة عمى النجاح في أكثر من مينة و أن األفراد يتفاوتون في  أن الفرد" سوبر" ويرى 

 المينية بناء عمى مدى ميميم وقدرتيم ليا فيصبح الفرد أكثر كفاءة في المين كفاءتيممستوى 
 .التي تطابق ميولو وقدراتو 

ذا كان ىناك أكثر " ىوالند" ويرى  أن الفرد يتجو بشكل دائم لممينة التي تمبي اتجاىاتو ، وا 
من اتجاه شبييات بعضيا البعض أو قريبة الشبو في اختيار المينة المناسبة ، فان الفرد 

. سيبحث عن المينة أكثر مناسبة لبلتجاه األقوى ومدى انسجاميا مع قدراتو 
 أن االختيار الميني عبارة عن عمميات تطورية مستمرة تعكس المواءمة " جينزبرج" ويرى 

بين ميول الفرد وقيمو وقدراتو وبين فرص العمل المتاحة في البيئة التي يعيش فييا  
ىناك عوامل خارج قدرة الفرد ال يستطيع أن يتحكم بيا " أصحاب النظرية الموقفية " ويرى 

وتمعب دورا ىاما في مجرى حياتو كميا بما في ذلك اختياره لمينتو ويوافقيم في ذلك أصحاب 
 عن اختيار الفرد لمينة ما المسؤولالنظرية االجتماعية أن االتجاه االجتماعي ىو 

. واالستمرار عمييا 
الميني مشروط بالخبرات التي تعزز طرقا معينة لمسموك عمى  أن االختيار" السموكيون"برى 

( 27-26 ،ص 2008مرجع سابق الصويط ، ).                      حساب طرق أخرى
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 :نظريات االختيار الميني  -2
يفسر كثير من عمماء النفس عممية االختيار الميني ومواءمة الفرد لمعمل عمى أنيا جانب 

من جوانب السموك االنساني الذي يتأثر بشخصية الفرد سواء شعورية أم البلشعورية أم 
و يرى بعض عمماء . كما ترتبط بقدرات الفرد و استعداداتو و خبراتو و ميولو. كمييما

االقتصاد أن عممية االختيار ىذه تسير وفقا لؤلحوال االقتصادية و التطور االقتصادي و ما 
 و التي تتطمب قدرات و استعدادات و ةيتبعو من نشوء كثير من الوظائف و المين الجديد

أما عمماء االجتماع . ميارات معينة تختمف عما كانت تتطمبو الوظائف و المين القديمة
يفسرون االختيار الميني يتحدد وفقا لمستوى االجتماعي و الثقافي لؤلسرة و التوجيو المباشر 
و غير المباشر لممينة أثناء التنشئة االجتماعية لذلك نرى أن كثيرا من أبناء يختارون مين 

: وقد نجد أىم النظريات التي تفسر كل منيا االختيار الميني وىي كما يمي . اآلباء
: نظرية مفيوم الذات : أوال 

 " DONALD SUPER"نظرية دونالد سوبر - أ
 عاما عمى تحديد 30حوالي "  نيويورك " بمدينة " كولومبيا" عمل سوبر وزمبلئو في جامعة 

وكان . نظرية لؤلنماط المينية باستخدام اختبارات االستعدادات والميول ووضع  نظرية عامة 
اليدف ىو محاولة مبلئمة مجموعة أخرى من االحتياجات المينية وذلك بإتباع المنيج 

: اآلتي
ايجاد تصنيف لموظائف عن طريق حصر االستعدادات والميارات البلزمة ألداء ىذه  -1

 .الوظائف 
 تطوير مجموعة من المقاييس واالختبارات النفسية تساعد نمط معين من السمات  -2

 .الشخصية أكثر انسجاما مع نوع معين من المين 
: نظريتو في نقاط " سوبر"وصاغ 

  أن األفراد يختمفون في القدرات واالستعدادات والميول وسمات الشخصية. 
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  أن كل فرد يصمح لمعمل في عدد من المين عمى أساس ما لديو من ىذه القدرات والميول
 .والسمات 

      أن كل مينة تتطمب نموذجا من القدرات واالستعدادات والميول وسمات الشخصية. 
  أن اختيار احدى المين والمواءمة والتكيف فييا عممية مستمرة ومن ثم يتغير التفضيل

والكفاية المينية والمواقف التي يعمل فييا األفراد ومفيوميم لمذات مع تغيير الزمن والخبرة 
 .وأن مفيوم لذاتو يظل ثابتا الى سن المراىقة والنضج 

  تمر عممية اختيار المينة في سمسمة من مراحل الحياة ويمكن أن تقسم العممية نفسيا
 :الى مرحمتين أساسيتين 

 والواقع لمرحمة االستكشاف الخيال: المرحة األولى.  
 طور المحاولة واالستقرار لمرحمة التأسيس : المرحمة الثانية. 
  ان طبيعة النموذج الميني الذي يمتحق بو الفرد تتحدد في ضوء المستوى االقتصادي

 العقمية وسمات شخصيتو وبفرص العمل راتوواالجتماعي لوالديو ، وكذلك عن طريق قد
 .التي تتاح لو 

  يمكن توجيو عممية النمو الميني في مراحل الحياة المختمفة وذلك بالعمل عمى تحقيق
نمو القدرات واالستعدادات والميول ىذه باإلضافة الى مساعدة الفرد عمى اختيار الواقع 

 .الميني وعمى تنمية مفيوم الذات لديو 
  ان عممية التوفيق بين الفرد والعوامل االجتماعية وبين الواقع ومفيوم الذات تتجمى في

القيام بدور معين سواء كان الدور في الخيال أو أثناء التوجيو الميني أو في نواحي 
 النشاط الواقعي أو مجال العمل نفسو 

  يتوقف رضا الفرد عن العمل وعن الحياة بوجو عام عمى مدى اتفاق العمل مع قدراتو
وجو عام وكذلك عمى توافق العمل مع بواستعداداتو وميولو وقيمو وسمات شخصيتو 

 .الدور االجتماعي الذي يراه مناسبا لو نتيجة نموه الميني وزيادة خبراتو 
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  تعتبر عممية النمو الميني عممية تكييف ونمو واكتمال المفيوم الذات االنسانية .
 حدد خمسة نشاطات أساسية أسماىا بالواجبات االنمائية "دونا لد سوبر" كما أن 
: وىي كما يمي .المينية 

الشخص أن يكون أفكار حول عمل  تبمور الميل أو التفضيل الميني الذي يتطمب من - أ
أو ينمي مفيوما مينيا ومفيوما لذاتو يساعدانو عمى قراراتو مينية تعميمية . مناسب لذاتو 

 .سنة  (16-14)مناسبة وأن أنسب عمل لحدوث ىذا التبمور مابين
تخصيص الميول أو التفضيل الميني وتجديده ،ويقوم الشخص بتطبيق وجيتو المينية  - ب

العامة والتحول الى وجية مينية خاصة محددة ، وأن يتخذ الخطوات الضرورية باتجاه اتخاذ 
القرار التعميمي والميني المناسب ، كأن يسجل الفرد الذي لديو ميول خاوية في برامج زراعيو 

  . سنة)21-1  (8و أن أنسب فترة عمرية لظيور التخصص والتحديد ىي مابين
الميني وتنفيذه ويتحقق ذلك بصورة جيدة مع دخول  تضمين الميل أو التفضيل  -ج

، ويتطمب  سنة (25-21)الشخص عمر الواحد والعشرين وحتى سن الخامسة والعشرين
. ذلك نمو الفرد الكامل و اتمام تعميمو وتدريبو و أن يدخل وظيفة مناسبة 

 النمو الميني ويتمثل في استقرار الفرد في مينة أو وظيفة معينة ، ويتميز باستثمار  -د
المواىب بطريقة تظير مناسبة لمقرارات المينية التي اتخذت سابقا وتكون ىذه المرحمة خبلل 

. سنة  (35-25(سنوات العمر
تدعيم المركز الميني وتقديمو ويحدث ذلك خبلل الثبلثينيات واألربعينيات من عمر  - ه

الفرد حيث يؤسس الفرد بثبات مياراتو وأقدميتو الوظيفية بحيث يحقق ضمانا ومركزا مينيا 
. مريحا لنفسو ويكون ذلك غالبا في الخمسينات وأوائل الستينات من عمر الفرد 

وىكذا يمر الفرد بمراحل عبر حياتو المينية تدىور كل مرحمة منيا الى سموك ميني من نوع 
مختمف حيث يكون المراىق في دور مكثف والثاني في دور التدريب والبحث عن عمل أو 
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وظيفة والراشد يكون في داخل مينة يدعم فييا مركزه من خبلل كل مظير من مظاىر النمو 
. الميني  

 بخصوص مراحل النمو الميني "دونالد سوبر"وبيذا يمكن تمخيص األفكار التي اقترحيا 
 . (االستكشاف و التأسيس):تتمثل في أن كل مرحمة من المرحمتين الرئيستين ىما

  سوبر" نقد نظرية :"
  اىتمام بمحددات االختيار الميني وقياسو كالذكاء والميول واالستعدادات والصفات البدنية

 .البلزمة لمعمل فيي تختمف من فرد الى آخر ومن مينة الى أخرى 
  تحميل الفرد ضروري وىام لتحديد مفيوم الفرد عن نفسو وما يمكن أن يقوم بو من أعمال

ساىمت نظرية دونالد سوبر في أن عممية اختيار المينة والموائمة ليا تعد عممية في نفس 
 .الوقت لفيم الذات 

  ركزت عمى كيف ومتى يختار الفرد المينة ، أكثر من تركيزىا لماذا يختار الفرد تمك
 ( 139 -137  ص 2007دويدار،عبد الفتاح محمد ، ).                 المينة 

  « ginz berg » :نظرية جينز برج - ب 
 بموضوع االختيار الميني واعتبره من العمميات التطورية المستمرة  "ايمي جينز برج  "اىتم

والتي تعكس الموائمة بين ميول الفرد وقيمو وقدراتو وبين فرص العمل المتاحة في البيئة التي 
وأكد أىمية النضج عند الفرد وقدرتو عمى تحمل مسؤولية اتخاذ قراره الميني .تعيش فييا 

ونظر الى عممية االختيار الميني عمى أنيا عممية تفضيل تختمف من مرحمة عمرية الى 
. أخرى ، وأن االختيار الميني عممية ال يمكن ردىا وال  ارجاعيا الى الوراء 

 رجل االقتصاد ، إال أنو اشتير في مجال االختيار الميني جينز برجوعمى الرغم من كون 
والتوجيو الميني واستعان بزمبلئو من المتخصصين في عمم النفس والطب النفسي وعمم 

االجتماع لبلستفادة منيم ومن نتائج البحوث في العموم السموكية ، وىم كل من  
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،حيث أجرى ىؤالء العمماء دراسات تجريبية عديدة حول (جيسنبرغ و أوكسيمراد وىيرما)
الظروف والعوامل المؤثرة في االختيار الميني وأجروا لقاءات متواصمة مع مجموعات من 

. طمبة جامعة كولومبيا في أمريكا وسجموا عنيم المبلحظات الخاصة بسموكيم الميني 
 بأن عممية االختيار الميني تمثل حركة متبادلة بين مجموعتين من العوامل جينز برجورأى 

وىي السمات المحددة لمفرد كالقدرات واالستعدادات والميول وبين العوامل الخارجية التي 
تمثل في مطالب البيئة والضغوط االجتماعية في المجتمع واألسرة ، وأن أي اختيار ميني 

وأكد بأن قرار االختيار الميني ال يمكن رده وال .يتم نتيجة تأثير ىاتين  المجموعتين معا
اعادتو لموراء  و امكانية حدوث تغيير عمى القرار الميني الذي يتخذه الفرد نتيجة بعض 

العوامل الذاتية والخارجية و أبرز أىمية األسرة وقيميا ووضعيا االجتماعي واالقتصادي   
واألموال المتاحة لدى الفرد وتأثير الحياة المدرسية والتغيرات التي تحدث في المجتمع عمى 

                                                      .عممية اتخاذ قرار االختيار الميني 
 (192 -191،ص2001. القاسم،بديع محمود مبارك  )                               

: بأن ىناك أربعة متغيرات أساسية تتحكم في عممية االختيار الميني وىي جينز برج ويرى 
والقيم الشخصية واالجتماعية ، الكل – والعوامل االنفعالية – ونوع التعميم – عامل الواقعية 

. يمعب دورا ال يقل أىمية عن اآلخر في عممية االختيار الميني 
. تتضمن ىذه النظرية الخاصة باالختيار لممينة عمى أن 

 . سنوات تقريبا 10عممية تنمو خبلل فترة زمنية مداىا : االختيار الميني  .1
عممية االختيار قائمة عمى الخبرة والتجربة وما تحدثو من تغييرات في الفرد بحيث ينتج  .2

 .عنيا استثمار لموقت والمال والذات  
عممية االختيار الميني تنتيي بالتوفيق بين الميول الفرد وقدراتو والقيم من جية وبين  .3

 .الفرص المتاحة لو من جية أخرى 
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  أن الفرد يمر بفترات جينز برجىناك ثبلث فترات لبلختيار الميني  حيث توصل  - 
مختمفة من األعمار ويتطور من خبلليا حتى يستطيع أن يتخذ قرارا مينيا مناسبا و أن ىذه 

: المراحل تتمثل كما يمي 
يتخيل الطفل نفسو في مينة ما من خبلل ممارستو لدوره سنة  (11-3 ):مرحمة الخيال  (1

 .في األلعاب ومحاولة تقميد اآلخرين 
 وتنقسم الى أربعة مراحل سنة  (18-11):فترة التجريب  (2

ويحدد الطفل ما يحبو وما ال يحبو آخذ بعين االعتبار سنة  (12- 11):مرحمة الميل -  أ
أنيا غير ثابتة نتيجة : ويميز ىذه المرحمة ،قدراتو ومدى تحقيق ىذه األعمال الشباعاتو 

. التأثر بالوالدين 
يراعي الفرد مستوى قدراتو ويدرك أن بأن كل نشاط سنة  (14- 12 ):مرحمة القدرة - ب 

. يحتاج لقدرات مختمفة 
يدرك الطفل أن األعمال التي يقوم بيا ال تشبع سنة  (18 -14  :)ةمرحمة القيم– ج 

اىتماماتو فقط بل تقدم خدمات لآلخرين المحيطين بو أي أن العمل يخدم أىدافا انسانية وىذا 
. يحاول الموائمة بين قدراتو والمين التي يتناسب معيا 

أىم ما يتصف بو القرار الميني في ىذه المرحمة سنة  (18-17):مرحمة االنتقال - د
بالثبات النسبي في القرار الميني ويتحمل الفرد مسؤولية قراره ويصبح أكثر استقبللية ويدرك 

. أكثر متطمبات العمل 
 :وتنقسم الى ثبلث مراحل سنة  (22-18):الفترة الواقعية (3

يكون الفرد أكثر قدرة عمى تحديد أىدافو المينية ويستطيع اختيار :مرحمة االستكشاف -1
 .مينة من عدة مين 

يكون الفرد اكثر قدرة عمى تحديد التخصص وما يناسب ميولو وقدراتو :مرحمة التبمور -2
 .وبمور فكرة عن ذاتو ليختار ذاتا مينية تناسبيا ويكون الفرد أكثر ثباتا واستقرار 
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وىنا يكون الفرد قد اختار تماما المينة التي يريد أن يعمل بيا : مرحمة التخصص  -3
بعد أن كان قد اكتشف قدراتو وميولو ومتطمبات العمل وبمورة فكرة عمى العمل الذي يتفق مع 

الميول والقدرات وتمثل ىذه المرحمة مرحمة االنخراط في العمل والبقاء فيو واالستفادة من  ىذه
 .عوائده وبدأ االنتاج 

 : أن النمو والتطور في االختيار الميني يتأثر بالعوامل التالية جينز برجكما أضاف - 
  البيئة أو الواقع الذي يعيش فيو الفرد. 
  العممية التربوية التي تتمثل في الدرجة العممية التي يحصل عمييا الفرد. 
  النمو االنفعالي والمتمثل في الميول والطموح ونوع االستجابة والتعامل مع اآلخرين. 
  قيم الفرد أن كل فرد تغمب عميو قيم معينة اذا اتفقت قيمو مع قيم المينة تصبح عمبل

 .ايجابيا لصالح الفرد 
  نقد نظرية جينز برج  :

  ليس جميع األفراد أسوياء بمرورىم بيذه المراحل حيث أن المراىقين في الطبقات
 .الفقيرة ال يمرون بيا أصبل 

    ان عممية الخيار الميني في أيامنا ىذه ىي عممية مغمقة مفتوحة بمعنى أن االنسان
 .يستطيع أن يتخذ قرارا مينيا في أي وقت يشاء 

  الدراسة تحمل عينات متجانسة عمريا واقتصاديا وثقافيا األمر الذي جينز برج أجرى
 .حدد معطيات الدراسة مسبقا 

  تبدو نظريتو في االختيار الميني أقرب الى الواقعية فيو كرجل االقتصاد لم يغفل
العوامل البيئية وضغوطيا في االختيار الميني وىذه تمعب أدوار مختمفة في مراحل النمو 

 .المختمفة في الطفولة الى الرشد 
  لم يبين دور العوامل العاطفية والثقافية في عممية الخيار الميني. 

 



  االختيار الميني                                                                                           الفصل  الثاني

 
 
 

34 

: نظريات الشخصية : ثانيا 
  » « ANNROEنظرية آن رو - أ

في التسيير والتدفق من خبلل بجاردنرمبرفي في نظريات لبلختيار الميني  آن رو تأثرت
في الحاجات والعوامل الوراثية التي ماسمو طاقة األطفال نحو العمل كما تأثرت بنظرية 

 أن التنشئة األسرية واالجتماعية دور كبير في عممية  آن رووترىفرويد تحدث عنيا 
االختيار الميني فالجينات الموروثة تحدد نمو جميع خصائص الفرد و أن مظاىر ىذه 

التحكم الجيني تختمف باختبلف خصائص الفرد المختمفة كما أن ىذه الخصائص الوراثية 
 أن حاجات "آن رو"تتأثر بخبرات الطفولة وكذلك بثقافة المجتمع والوضع االقتصادي وترى 

الطفل تتطور حسب اتجاىات الوالدين حيث أن ىناك عبلقة وطيدة بين الجو األسري في 
. مرحمة الطفولة المبكرة والنمو الميني عنده مستقببل 

:  أشكال التنشئة األسرية التي يتعرض ليا الطفل وعالقتيا باختياره الميني 
في أساليبيم التربوية ليا أثر عممية االختيار الميني لدى  اختبلف اآلباء بأن" روآن  "ترى

 أن ىناك ثبلث أساليب من التنشئة االجتماعية ينتج عنو توجيات "روآن "الفرد ولقد رأت 
: مينية مختمفة عند األفراد وىذه األساليب ىي 

األب في ىذا األسموب يكون اما  : (COLD)أسموب التنشئة البارد:  األسموب األول -
رافض لمطفل فيمتاز بالعدوانية والفتور اما ميمل لو والىتمامات ابنو المينية فيو ال يقدم 
. البنو الحب والحنان وييتم بو جسميا األمر الذي ال يساعد الطفل عمى التوجو نحو المين 

 ( WARM AND COLD )أسموب الدافئ والبارد :األسموب الثاني - 
يقدم الحماية الزائدة لؤلطفال وينتج أطفاال مدلمين ، أما األسموب : أسموب التنشئة البارد 

الدافئ فيتمثل في الطمب الزائد من الطفل القيام بميمات عالية كأداء أكاديمي العالي وىذا 
يدفع األبناء لمميل نحو مين قريبة من الناس العتقادىم أن كل  (التركيز العاطفي)األسموب

. الناس حنونين محبين لشخصو  
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 طمب زائد لمقيام بالميام العالية:دافئ   
 حماية زائدة لمطفل:بارد   

يمتاز بقبول الطفل عرضيا أو بتقديم : ((WARM :أسموب الدافئ: األسموب الثالث - 
الحب لو أما األب الذي يقبل عرضيا يكون حنونا بدرجة متوسطة أما األب المحب البنو 

. فييتم بو ويساعده في التخطيط لعممو و يشجع االستقبللية لديو وال يميل الى العقاب 
ان األطفال الذين ينشئون في جو دافئ سوف يميمون الى مين انسانية واجتماعية خاصة 
األطفال المرفوضين من أجل الحصول عمى اشباع أما األطفال المدلمين ال يميمون الى 

التوجو الى مثل ىذه المين خوفا من الرفض وعدم حصوليم عمى الدالل الذي  اعتادوا عميو  
: تصنيف مستويات العاممين في المين الى مايمي 

مثل العمل كباحث اجتماعي ، ومدير مبيعات ، ورئيس : الميني و االداري العالي  (1
 ...وزارة و مخترع ، وميندس بحث ، وطبيب أسنان 

 ويعمل في المجال كمدير مساعد ومدير موظفين ومدير :الميني واإلداري التنظيمي (2
 ...فندق وطيار وفيزيائي وكيميائي ومعمم ومعماري  

 ويخدم في المجال كممرض ورجل مبيعات ومحاسب و طيار :واإلداري شبو الميني  (3
 ...مدني ومصور

 ويعمل في سمك الشرطة وباعة في المزاد العمني ونجارون :مين ذات ميارة عالية  (4
 .وتقنيون 

 .ويعمل كطباخ وسائقي شاحنات وصيادي أسماك : مين ذات ميارة متوسطة  (5
مثل عمال النظافة وباعة الصحف و موزعي البريد ومساعدي :مين بدون ميارة  (6

 .نجارة وعمال في مزرعة وخدم 
بأن الفرد يستطيع أن يعمل في أكثر من مجال ميني وىذه المجاالت " روآن "وترى - 

. مفتوحة ليست مغمقة 
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  نقد النظرية :

 دور الوراثة في عممية االختيار الميني " آن رو "لم تحدد. 
  سيؤدي إلى اختفاء ىذه ماسمواعتبرت أن عدم إشباع الفرد لحاجاتو العميا في ىرم 

والحقيقة أن ىذه . الحاجات وسيكون عنده تثبيت لمحاجات المشبعة والتي ستصبح مسيطرة
  الحاجات تبقى مكبوتة في البلشعور حتى يتم إشباعيا

 وضعت نظريتيا عمى أساس دراسة حياة العمماء  
  توصيات محددة في نظريتيا يمكن استخداميا في اإلرشاد"آن رو"لم تقدم   
" لجون ىوال ند: " نظرية األنماط المينية  (ب

 في مقاطعة ىوالندولد  مخترع أمريكي أيرلندي: (م1914-1841)فيميب ىوالند جون 
 عام ىوالندوانتقل . م1872م و1858كمير بأيرلندا قام بالتدريس في أيرلندا بين عامي 

 واشتغل نيوجيرسي بوالية باترسونم إلى الواليات المتحدة حيث استقر  في 1873
بالتدريس، وأسند إليو كأول من اخترع الغواصات حيث قدم خططو األولى إلنتاج الغواصة 

ولكن جمعية فينيان بالتي . م، إال أنيا لم تمق قبوالً 1875إلى بحرية الواليات المتحدة عام 
التي كانت تضم مجموعة من الوطنيين األيرلنديين في الواليات المتحدة أبدت اىتماميا 

كما يعتبر صاحب النظرية التي تؤكد عمى .  وأمدتو بالمالىوالندباالختراع وساندت تجارب 
. أىمية التوافق ما بين السمات الشخصية والميول المينية

 :نظرية األنماط أو السمات المينية لجون ىوالند- 

تفترض أن اختيار االنسان المينة يكون نتاج الوراثة ويمكن تصنيف " ىوال ند"إن نظرية - 
األشخاص عمى مقدار تشابو سماتيم الشخصية الى عدة أنماط ، كما أنو يمكن تضيف 

البيئات التي يعيشون فييا الى عدة أصناف عمى أساس تشابو ىذه البيئات مع بعضيا و أن 



  االختيار الميني                                                                                           الفصل  الثاني

 
 
 

37 

ىذه المزاوجة بين أنماط الشخصية مع أنماط البيئة التي تشبييا يؤدي الى االستقرار الميني 
 ست بيئات مينية تقابميا ستة أنماط "ىوال ند"والتحصيل واالنجاز واإلبداع وقد اقترح 

لمشخصية سمي األول البيئات المينية ، والثانية التطور اليرمي لمسمات الشخصية ويمثل 
: ىذا التطور اليرمي تكيف الفرد مع البيئات المينية وتتمثل في 

 
 

يمثل االنماط المينية لجون ىوالند  (1)شكل رقم                     

 
 http://khrsk.blogspot.com/2011/09/blog-post_6138.html/12:28h 

/16/3 /2015   
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وتقابميا البيئة المينية الميكانيكية أو اآللية ويتصف األشخاص :  الواقعية  المينيةالبيئة- 1
 :ضمن ىذه البيئة بما يمي 

 العدوانية والميل نحو النشاطات التي تتطمب تناسقا حركيا وقوة وميارة جسمية ورجولة 
 يتجنبون المواقف التي تتطمب ميارات لفظية و ذات العبلقة مع اآلخرين. 
  يفضمون التصرف والفعل أكثر من التفكير. 
  يتميزون في تعامميم مع مشاكل الحياة. 
  يفضمون التصرف والفعل مع اآلخرين أكثر من التفكير. 
  قيميم المادية. 

ويقابميا أصحاب التوجو العقمي ويتصف : (العقمية) المستكشفة  المينيةالبيئة-2
 :األشخاص ضمن ىذه البيئة بأنيم

  يفضمون التفكير في حمول مشاكل أكثر من التصرف بيا ويميمون لمتنظيم والفيم أكثر
من السمطة يستمتعون بمطالب ونشاطات العمل الغامض وييتمون بالبحث عن عمل األشياء 

 .وعبلقاتيا
 يمتمكون قيم واتجاىات غير تقميدية. 
 يتجنبون التفاعل االجتماعي وتكوين العبلقات مع اآلخرين. 
 ويقابميا أصحاب التوجو االجتماعي ويتصف األشخاص : االجتماعية المينيةالبيئة -3

 :ضمن ىذه البيئة بما يمي 
  يمتمكون ميارات لفظية وميارات تتعمق بالعبلقات االجتماعية لتحقيق أىدافيم المينية 
  قيميم األساسية انسانية ودينية. 
 يفضمون التعميم والخدمات االجتماعية واإلرشادات والمعالجة النفسية. 
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  يتجنبون المواقف  التي تتطمب حل المشاكل بطرقة تجريدية أو تتطمب ميارات جديدة
 .اخصائيين ، المرشدين ، المعممين : ومن األمثمة  عمى المين التي تمثميا ىذه البيئة 

ويقابميا البيئة الممتزمة ويتصف األشخاص ضمن ىذه :  التقميدية  المينيةالبيئة -4
  : البيئة

. والنفوذااللتزام والتقيد بالقوانين والقواعد واألنظمة والرغبة في العمل مع أصحاب السمطة 
  يتجنبون المواقف التي تحتاج  الى عبلقات شخصية وميارات جسمية. 
  القدرة عمى ضبط النفس. 
  يفضمون النشاطات المتضمنة تنظيم لفظي وعددي. 
 ينجزون أعماليم من خبلل امتثال بالطاعة. 
 يحصمون عمى الرضا ويتجنبون الصراع والقمق. 
 يميمون الى الروتين في حياتيم. 
 يميمون الى األعمال تتعمق بتنظيم األشياء وترتيبيا. 
 ومن األمثمة عمى المين التي تمثميا ىذه البيئة: 

أعمال – أمناء الصناديق في البنوك :ومن األمثمة عمى المين التي تمثميا ىذه البيئة 
. المكتبيون– المحاسبون – السكرتارية 

 : ـ يتصف األشخاص ضمن ىذه البيئة ب:المغامرةالمينية  البيئة  -5
 اتقان الميارات المفظية التي تحتاج الى جيود عقمية. 
 يدركون أنفسيم كأفراد أقوياء لدييم سمطة وسيادة وقدرة عمى التأثير عمى اآلخرين. 
  يتجنبون المغة المحددة بشكل جيد. 
 اجتماعيون، ييتمون بالقوة والمركز االجتماعي. 
 يميمون الى األعمال الخطرة وغير عادية. 
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الصحافة – المحاماة – رجال السياسة : ومن األمثمة عمى المين التي تمثميا ىذه البيئة
. ورجال القانون والمحاماة– ورجال المبيعات 

 
  :ـ ويقابميا أصحاب التوجو الفني ويتصف ىؤالء ب: الفنية  المينية البيئة -6
 يفضمون العبلقات غير المباشرة مع اآلخرين. 
  يفضمون التعامل مع مشكبلت البيئة من خبلل التعبير الذاتي. 
 يتجنبون المواقف التي تتطمب ميارات جسمية. 
 درجاتيم عمى مقياس األنوثة عالية. 
 يظيرون قميبل من ضبط النفس. 
 أكثر قدرة من اآلخرين عمى التعبير العاطفي. 
  قيميم تعبر عن شعور عظيم بالنفس . 
  األدباء – الشعراء -  الموسيقيون : ومن األمثمة عمى المين التي تمثميا ىذه البيئة –

  .نالرسامو
 يقترح أن كل بيئة من البيئات السابقة يمتحق بيا أفراد شخصياتيم شبيية ىوالند- 

بشخصيات تمك البيئة ويفترض أنيم سوف يكونون سعيدين ومنتجين في بيئة مناسبة لنمط 
. لشخصياتيم وغير سعيدين وغير منتجين في بيئة ال تناسب نمط شخصياتيم

" :  ىوال ند"أفكار رئيسية في نظرية 
أن األفراد ينجذبون لممين التي تمبي حاجاتيم الشخصية وتزودىم " جون ىوالند " يرى

بالشعور بالرضا وتسمح ليم بممارسة الميارات والتعبير عن االتجاىات ، كما يشير الى 
. ضرورة انسجام لقدرات الفرد مع متطمبات البيئة المينية عند االختيار الميني 

ويشير ىوال ند الى ما أسماه بمستوى اليرم وىو المدى الذي يسعى اليو الفرد لموصول لبيئة 
أثر الوالدين واألسرة عمى النمط الشخصي لمفرد والذي " جون ىوالند"مينية معينة ، وال ينكر 
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يؤثر بدوره عمى اختيار الفرد لمينتو ، كما يكون االختيار الميني نتيجة الترتيب اليرمي 
ألنماط الشخصية الست عند الفرد ، باإلضافة الى الضغوط االجتماعية و االقتصادية 

األخرى ، ونعتمد سيولة أو صعوبة اتخاذ القرار فيما يتعمق باختيار الفرد لمينتو عمى درجة 
. وضوح التركيب اليرمي ألنماطو الشخصية عنده 

أصبح من الواضح أن األنماط الشخصية مرتبطة مع بعضيا بطرق مختمفة ، وقد بدأ  - 
يكتشف أن بعض البيئات المينية متشابية سيكولوجيا أكثر من األخرى  " ىوالند"

ويمكن أن تقدم األنماط عمى شكل سداسي بحيث بين االطار الخارجي لمشكل السداسي 
لمعبلقات السيكولوجية وبحيث ترتب األنماط المرتبطة ببعضيا بشكل مرتفع قريبة من بعضيا 

أكثر من تمك األقل ارتباطا ، فالواقعية قريبة من البحثية في جانب واحد ،والتقميدية في 
الجانب اآلخر ، ولكن بعيدة بوضوح عن االجتماعية  وبعيدة جدا عن المغامرة ويمثل الشكل 

التالي التشابيات السيكولوجية بين البيئات المينية واألنماط الشخصية والتفاعبلت فيما  
. بينيم 

البحثية                         الواقعية 
 

الفنية                                          التقميدية   

 

االجتماعية                               المغامرة 

يمثل سداسي ىوالند   (02)شكل رقم         
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في عممية االرشاد " ىوال ند"يمكن االستفادة من نظرية : تطبيقات نظرية ىوال ند في االرشاد 
ألنو يقدم تصنيفا لممين يستطيع المرشدون استخدامو لمساعدة المسترشدين في توجياتيم 
نحو عالم العمل كما يستطيع المرشد التعرف عمى البيئة المينية حتى يتمكن من مساعدة 

  .المسترشد في تحديد المينة التي تناسبو

 في التوجيو نحو البيئات المينية المناسبة من خبلل "ىوال ند"يمكن االستفادة من نظرية 
التعرف عمى البيئة التعميمية المثالية و خصائصيا النفسية و كذلك من خبلل خمفية التمميذ 

. وسموك والديو نحوه وأىدافو وطموحاتو وقيمو وعبلقاتو االجتماعية ودوافعو 

 (159-154، ص2009عبد العزيز، جودت عزت عطوي ،                       )

: االفتراضات األساسية عند ىوال ند 

 "ىو الند"ىناك أربعة افتراضات أساسية في نظرية 

. ان كل شخص يمكن أن يصنف عمى أنو يتبع واحد من األنماط  الستة: أوال

 ىناك ستة أنماط من البيئات ىي نفسيا أنماط الشخصية الستة ويمثل كل بيئة نموذج :ثانيا
الشخصية الذي يتفق معيا ، مثبل األشخاص الذين يتسمون بالواقعية يوجدون في البيئات 

الواقعية أكثر من وجود األشخاص الذين يتميزون باالجتماعية ، وعندما يتجمع الناس فإنيم 
. يخمقون بيئة معينة وىذه البيئة تتسم بالصفة الغالبة أو النموذج الغالب عمى أفراد ىذه البيئة 

أن األفراد يبحثون عن بيئة يستطيعون فييا استعراض مياراتيم وقدراتيم والتعبير عنيا :ثالثا
و االفادة منيا ، وكذلك يقومون بأدوار وىذا االفتراض يمكن تمخيصو في العبارة التي تقول       

 (ىي البيئات : واألشكال -  األفراد : الطيور ىي )"  الطيور عمى أشكاليا تقع " 

أن سموك الفرد انما ىو نتيجة تداخل بين شخصيتو وخصائص بيئتو ، وعمى ذلك فانو :رابعا
. من الممكن فيم الفرد اذا عرف نموذج شخصيتو وكذلك نوع البيئة التي ينتمي الييا 
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  و ىناك أداتين لقياس أنماط الشخصية ،وذلك لممساعدة في عممية االرشاد والتوجيو
مقياس التفضيل الميني ومقياس االستكشاف الذاتي الذي تم : الميني وىاتين األداتين ىما 

ويتولى المفحوص االجابة عن . اعداده بقصد أن يكون أداة في االختيار والتوجيو الميني 
أسئمتو وتصحيح األسئمة بنفسو ، وبإمكانو أن يحدد النمط الذي ينتمي اليو من بين أنماط 

 وقد نشر ىذا "قاموس المصطمحات المينية"الشخصية الستة المذكورة ، وذلك من خبلل 
.     1970عام القاموس 

(447-445، ص2010شحاتو، محمد ربيع )  

 :كما تقوم ىذه النظرية عمى مجموعة من األسس منيا 
  خصائص الفرد وخصائصو البيئية ينتج )االختيار الميني يعكس الفرد وشخصيتو

 (عنيا التحكم في االختيارات المينية
 المين تشبع حاجات الفرد النفسية 
  (التفاعل بين الفرد والبيئة )= السموك 
  فيم مخرجاتيا والتنبؤ بيذه المخرجات واختيار =معرفو نمط الشخصية ونمط البيئة 

المينة واالنجاز الوظيفي والكفاءة الشخصية 

 http://faculty.ksu.edu.sa/halhelal/default.aspx /11:11 h/25/2
/2015 

 تقييم النظرية :

يستطيع الباحث عن طريق ىذه النظرية التنبؤ باختيار الطالب الميني ، وبعض صفاتو 
 تشير الى أن التوجيات الشخصية موجودة "ىوالند"الشخصية ، حيث يوجد أدلة من بحوث 

كما أن . بنفس القدر الذي وصفيا لو ،كما أن البيئات المينية موجودة أيضا كما افترضيا 
الكثير من الصفات التي توقع وجودىا في األنماط المينية ثبت وجودىا ، وتشير المعمومات 

http://faculty/
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المتوفرة الى أن التوجيات الشخصية مرتبطة بأنماط عائمية خاصة بسموك اآلباء والمعتقدات 
والطموحات التي يحددونيا ألبنائيم وبشكل عام يمكن القول بأن ىذه النظرية تغطي مفيوم 

:   االختيار الميني بأوسع أشكالو إال أنيا مازالت تعاني من أجو النقص التالية 

 "ىوالند"أن الخواص البيئية والفردية ليست متنوعة فقط ولكنيا عرضة لمتغير ويعقد  -1
التغير من نقاط الضعف الكبرى في نظريتو ، فيو يرى بأن ىناك من الناس من يتغير  أن

 .بسرعة والبعض اآلخر ال يتغير كثيرا 
 عمى الذكاء والتقييم الذاتي في نظريتو ،ولم يوضح عوامل أخرى ليا "ىوالند"يركز  -2

الوضع االجتماعي ، الوضع االقتصادي ، والتنشئة : أىمية في االختيار الميني مثل 
 .االجتماعية 

لم تيتم ىذه النظرية بعممية تطور الشخصية ونموىا ودور ذلك في االختيار الميني  -3
 .وىذا مأخذ خطير ألن فيم نمو الشخصية ميم لفيم تطور المينة 

لم تقدم ىذه النظرية الكثير من االقتراحات العممية لمعالجة مشكبلت االختيار الميني  -4
 .                        وتعريف أىداف ارشادية مينية مرتبطة بيذه المشكبلت 

: نظرية السمات واالتجاىات :ثالثا

تعتبر ىذه النظرية من أقدم النماذج والمناىج التي اتبعت في دراسة الشخصية االنسانية وفي 
مجاالت االختيار الميني وعمم النفس الميني ، وتستند نظرتيا الى أساس الشخصية 

مجموعة من السمات أو العوامل المتداخمة مثل القدرات المغوية والعددية والميول واالتجاىات 
والقيم والسمات االجتماعية وأنماط التكيف ،وتؤكد عمى تقسيم األفراد الى أنماط يتم وصفيا 

. عن طريق االختبارات التي تقيس األبعاد المختمفة لمشخصية

وييدف ىذا النوع من النظريات الى استثمار عامل السمات في عممية االختيار والنمو 
الميني،وذلك من خبلل مقابمة ما لدى الفرد من قدرات واستعدادات وميول وسمات بما يوجد 
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في عالم المين من فرص العمل ،وانو كمما كان ىناك انسجام بين الطرفين كان االختيار 
. الميني لمفرد أكثر نجاحا 

واستفادت نظريات السمات من آراء رواد االختيار والتوجيو الميني وعمم النفس الميني ـمثال    
اضافة الى تأثرىا بحركة االختبارات الموضوعية وخاصة ،"بارسونز وجيتس ووليمسن"

. سترونج وكيودراختبار الميول المينية والشخصية كما ىو الحال بالنسبة الختبار 

: نظرية وليمسن-أ

تؤكد ىذه النظرية أن أسموب السمة ىو منيج معرفي يتمخص في النظر لمفرد كنسق من 
 وترتبط ىذه السمات بعدد من "السمات "وليمسناستعدادات و االمكانيات وىي التي سماىا 

وتكون الصمة بين "العوامل"المستمزمات تتطمبيا األعمال المختمفة وىذه المتطمبات سماىا 
السمات والعوامل عن طريق القياس ،أي القياس الموضوعي لمسمات ،وان كل فرد يحاول أن 

. يحدد سماتو لكي يجد طريقا لمعمل والحياة يمكنو من حسن االفادة من امكانياتو

ودعت ىذه النظرية الى استخدام االختبارات النفسية التي تقيس المجاالت المختمفة مثل 
الذكاء والقدرات الخاصة والميول واالتجاىات الشخصية والصحة النفسية ،وذلك في اطار 

سوبر توظيف القياس النفسي و االفادة منو  في مجاالت التوجيو واالختيار الميني ، وأكد 
 أن االختبارات يجب أن تعطي وصفا دقيقا لقدرات الشخص وشخصيتو وليمسنوىو زميل 

واستعداداتو بحيث تعكس صورة تنبؤية عن تصرفاتو المستقبمية عندما يمتحق بالعمل،باعتبار  

أن سموك الفرد يتسم باالستمرارية واالتساق ،وان ما حدث سابقا يحدث الحقا اذا توفرت نفس 
. الظروف

: ويتضمن أسموب السمات ثبلثة اجراءات تنفيذية لمتوجيو واالختيار الميني وىي
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 : اكتشاف سمة الفرد وخصائصو-1
يتميز كل فرد بتكوين فريد من السمات والخصائص يمكن التوصل اليو عن طريق استخدام 
أساليب القياس النفسي ،وتحاول ىذه الوسائل ، أن تكشف ما لدى الفرد من الخبرات وقيم 
وميول ورغبات الى جانب قدراتو وذكائو ومستواه التحصيمي ، اضافة لما يمكن الحصول 

ومن خبلل ىذه البيانات يمكن . عميو في المقابمة الشخصية من المعمومات عن الفرد 
التوصل الى تفسيرات وتنبؤات بخصوص طبيعة العمل الميني الذي يمكن أن يتجو اليو 

. الشخص بحيث يؤدي عمى أحسن وجو
 :تحميل متطمبات العمل -2

يعمل الموجو عمى توفير المعمومات الكافية عن الوظائف المختمفة وسبل االلتحاق بيا 
ويتم جمع ىذه .متطمباتيا والخصائص والميارات المناسبة التي تضمن النجاح فييا 

. المعمومات بواسطة التحميل البسيط لمعمل أو عن طريق الدراسات العممية الدقيقة
 :المزاجية بين الفرد والعمل  -3

تتحقق ىذه الخطوة في المطابقة بين الفرد والعمل تطبيقا لمبدأ وضع الشخص المناسب في 
المكان المناسب باعتبار أن االنسان ىو الكائن عقبلني وأن اختيار الشخص لمعمل مؤسس 

. عمى تفكير سميم وال يتأثر بالعوامل العشوائية

 :نظرية فرانك بارسونز - ب
 في االختيار الميني عن طريق نظريتو "اختيار وظيفة"  في كتابو"بارسونز في فرانك "قدم

: العامل وأكد أن عممية االختيار الميني تعتمد عمى ثبلث خطوات وىيالسمة ، 
 .فيم الفرد لنفسو وطموحاتو واتجاىاتو وقدراتو -1
 تعرفو عمى متطمبات وظروف النجاح في المينة التي يتجو الييا وفرص الترقي فييا وما  -2

 .تضمنو من مميزات ومحددات
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اقامة عبلقات بين النوعين المذكورين من العوامل بقصد احداث تأثيرات متبادلة بين  -3
 .عناصرىا

:  أن عممية االختيار الميني تعتمد عمى ثبلثة اجراءات وىيبارسونزورأى 
 .االختبارات لقياس الفرد - أ

 .الحصول عمى المعمومات عن المينة - ب
. اتخاذ القرارات من خبلل ىاتين العمميتين - ت

خرين عمى ضرورة االىتمام بخدمات ومكاتب التوجيو الميني آ مع عمماء بارسونزوأكد 
واستنادىا الى األسس العممية الكفيمة بنجاحيا في المدارس والمعاىد والجماعات بالنظر 

ألىميتيا التربوي والنفسية والمينية واالقتصادية واالجتماعية لكي تمبي مطالب ظاىرة التنوع 
مكانياتوالتوسع في المين والحرف وفرص العمل وفروع التعميم بما يتناسب   كل فرد وا 

وميولو ورغباتو واستعداداتو عمى أساس تأكيد حرية الفرد في اختيار المينة أو نوع التعميم أو 
. التدريب الذي يناسبو تمبية الحتياجات المجتمع من القوى العاممة المديرية والمؤىمة

 في مدينة بوسطن لمساعدة الشباب في اختيار مينيم "مكتب المين "بارسونزوأسس 
المستقبمية وفي اعداد أنفسيم ليذه المين والدخول فييا ، وفي بناء مياراتيم المينية وتحقيق 

. نجاحيم الميني
: نظرية سترونج وكيودر- ج

 في نظرياتيم حول االختيار الميني الى الميول المينية وذلك من "سترونج وكيودر" يستند 
خبلل افتراض سيكولوجي مفاده أن االشخاص الناجحين في مينية معينة أو دراسة معينة 
تتشابو ميوليم الدراسية والعقمية واالجتماعية والرياضية والترويحية ،بينما تختمف عن ميول 

الناجحين في مين أو دراسات أخرى ،وأنو كمما ازداد التشابو بين ميول الفرد وميول 
الناجحين في مينة معينة زاد االحتمال في نجاحو ورضاه من ىذه المينة ،ورغم ذلك فان 

. ازداد ىذا التشابو ال يحتم نجاح الفرد فييا ،اذ البد من وجود االستعداد والقدرة
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 اختبارا لمميول المينية في لمرجال والنساء يصمح لعدد كبير من المين سترونجوقد وضع 
ويستخدم بجانبو عددا من .وتستخدمو المدارس والمعاىد المينية ألعراض التوجيو واالختيار

األدوات والمقاييس مثل جمع تقديرات االساتذة والمقابمة الشخصية مع المتقدم وتاريخ حياة 
. الشخص وأىدافو

 ويستعان بيذا االختبار في عمميات "صفة لمميول"  لسترونجويمثل االختبار المذكور 
التوجيو واالختبار الميني لمكبار ،وذلك من خبلل الكشف عن ميوليم المينية وييدف 

االختبار الى قياس درجة اتقان ميول الفرد المفحوص مع ميول األفراد الناجحين في مينة 
. معينة،وبقدر ميل الفرد بمقارنة أجوبتو بأجوبة الناجحين في ىذه المينة فانو يعد مناسبا ليا

 اختبارا لمميول المينية يستخدم في عمميات التوجيو واالختيار الميني كيودروقد وضع 
والدراسي لمطبلب ،وييدف ىذا المقياس الى الكشف عن الميول لطوائف وفئات من المين 

الميكانيكية،والعممية والفنية واألدبية والموسيقية والكتابية والحسابية ومين الخدمة :وىي المين 
. االجتماعية 

: فوائد مقياس الميول المينية المذكورة مايأتي- 

التعرف عمى ميول الفرد واالستبصار بيا عند سؤالو في عمميات التوجيو واالختيار - 1
. الميني والدراسي

توجيو األفراد نحو الميول المينية أو الدراسية التي يكون غافبل عنيا وال يستطيع - 2
. ادراكيا

.  اكتشاف الميول الغالبة في شخصية الفرد المتقدم لمينة معينة أو برنامج دراسي معين-3

  ويفيد المقياس المذكور في مجاالت التوجيو واالختيار الميني وفي امكانية التنبؤ
.  بنجاح الفرد في عممو أو فشمو فيو أو رضاه عميو

( 200-195،ص2001القاسم، بديع محمود مبارك ،)                                  



  االختيار الميني                                                                                           الفصل  الثاني

 
 
 

49 

: النظرية االجتماعية لالختيار الميني 

تعتمد ىذه النظرية عمى أساس أنو ىناك العديد من العناصر خارج قدرة الفرد تمعب دورا 
ىاما في مجرى حياتو كميا بما في ذلك قراراتو واختياراتو التربوية والمينية و أن درجة حرية 

الفرد في اختياره الميني ىي أقل بكثير مما يعتقد الفرد ، وأن توقعات الفرد الذاتية ليست 
. مستقمة عن توقعات المجتمع منو 

والمجتمع بدوره يفترض أن يقدم فرصا مينية معينة ترتبط بالطبقية االجتماعية التي ينتمي 
كما لؤلسرة عامل ميم يساعد عمى التنبؤ باختيار المينة والتكيف معيا . الييا األفراد 

أن األحداث الواقعة بالصدفة تمعب " بانا دورا" ولمصدفة عامل رئيسي وميم ، حيث أشار 
وأن المسؤول عن اختيار الفرد لمينة ما واالستمرار بيا . دورا ميما في تشكيل حياة االنسان

: ىي العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية تمعب الدور األىم واألكبر ومن ىذه العوامل 

  الطبقة االجتماعية التي ينتمي الييا الفرد. 
  دخل األسرة وثقافة الوالدين. 
 الخمفية العرقية والدينية والقومية. 
  األسرة مثل طموحات الوالدين وأثر األخوة واألخوات والقيم التي يؤمن بيا. 
 المدرسة. 
  الضغوطات االجتماعية وفرص العمل المتاحة. 
  ادراك الفرد كقائد أو تابع ومدى تطابق ىذا االدراك مع ادراك اآلخرين لو. 
 منطقة السكن. 
  وضع المرأة ومكانتيا في المجتمع وما يتاح ليا من فرص. 
 البيئة والمجتمع المحمي. 

(.    161 _159 ،ص 2009عبد العزيز، جودت عزت عطوي،                   )
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: أىداف االختيار الميني - 3

 إلى الوصول أجل من ليا والمستمر الدائم والتخطيط والتفكير مستقبمو لمينة الفرد اختيار إن
 المجال أوسع لو تفتح المينة كون ، لديو الحياة جوانب وأكبر أىم من االختيارات أفضل
 الصورة إلى باإلضافة بذاتو ثقتو تعزيز ، قدراتو تنمية ، وتطوير مياراتو بناء ، ذاتو لتحقيق

 خبلل من الفرد ليا يطمح الغايات التي أسمى من وىذا نفسو عن يكونيا التي اإليجابية
 . إنتاج جودة من لمؤسستو يحققو ما جية أخرى من أما جية من ىذا ، مينة عمى حصولو

 أي في النجاح أساس أنيا عنيا القول استطعنا إن فإننا النفسية الصحة عن تحدثنا إذا أما
 ما نوعا نسبية نفسية صحة تحقيق إلى الوصول فإن كذلك ، حياتنا في نخطوىا خطوة
 بعد فيما النجاح ألن رغباتنا من وانطبلقا ذاتنا من انطبلقا ألىدافنا التخطيط منا يتطمب

 النفسية الراحة الشعور إلى باإلضافة ذواتنا بتحقيق واإلحساس محيطنا مع بتكيف سيشعرنا
 الفرد لمينة الناجح االختيار فإن إذا ، لبلستمرار والمواصمة القوي الدافع لدينا لينمو

 ليترك وتطويره مجتمعو بناء في ليساىم ، وأىدافو ذاتو وتحقيق التكيف لو يضمن المستقبمية
 تممس األىداف ىذه أن ننسى أن دون ، المجتمع ىذا إلى ينتمي باعتباره الخاصة بصمتو
 تبدأ عادة و مينتو مع الفرد وتبلئم تناغم خبلل من تتولد التي اإلبداع روح خبلل من تحقيقيا
   . إلييا نوجو أو نختارىا التي الجامعية من الدراسات الميني االختيار عممية

 (.166 ، ص 1999 العزة ، حسني سعيد ، اليادي عبد)
:  أىمية االختيار الميني  -4
  زيادة األرباح نتيجة تطبيق وسائل االختيار الميني. 
  زيادة االنتاج وتحسين نوعيتو. 
 يقمل من ترك العمال والمستخدمين ألعماليم وتنقميم من حرف ألخرى. 
  ان العامل الغير صالح يحتاج الى مدى أطول في التدريب ومن ثم نفقات أكثر قد ال يترقى

 .الى المستوى المطموبة
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  16انخفاض معدل االصابات بمقدار من المنشآت التي تستخدم االختيار الميني 
 .لمعمال

  ان سوء التوافق لمعمال مع عممو قد يجعمو مصدر المتاعب وانخفاض الروح المعنوية
 .لزمبلئو ، فعن طريق االختيار الميني يتم ابعاد مثل ىذا النوع من العمال عن العمل

  تحسين العبلقات االنسانية نظرا لممارسة الفرد لمعمل الذي يناسبو فيساعده عمى زيادة
.   ثقتو بنفسو ورفع معنوياتو ورضاه وسعادتو فيسيل تعاممو مع اآلخرين

:  أسس اختيار الفرد لمينتو  -5
يوجد عنده مبادئ االختيار الفرد لمينتو يمكن أن يحقق فييا أعمى قدر من النجاح فييا 

: ومنيا ما يمي
أن الفرد يصمح ألن يقوم بأكثر من مينة و أن لديو القدر عمى التكيف والتوافق مع المين - 

. المختمفة
ان االنسان عندما يختار مينتو ، فانو يختار أكثر المين مبلئمة لقدراتو واستعداده وميولو - 

. والتي تجمب لو السعادة وال تتطمب الكثير من التعديبلت 
ينبغي أن تكون عممية االختيار الميني عممية مستمرة ومتصمة بمعنى أن تتاح لمفرد حرية - 

االختيار والتقرير في مصيره في كل مرحمة من مراحل عمره فيجب أن يكون ىناك توجيو 
ميني في المدرسة ثم الجامعة ثم بعد التخرج من الجامعة ألن الفرد يتغير والمجتمع من 

نرى مينا تسود فترة ثم تصبح بعد ذلك عديمة األىمية .حولو يتغير والمين واألعمال تتغير
. في فترة أخرى و أيضا ستحدث مين وتتطمب ميارات جديدة لم يكن يتقنيا الفرد من قبل 

:  فوائد االختيار الميني -6

االختيار الميني ىو عممية اتخاذ القرار ال يمكن تجنبيا وتنتيي بكل مرة " جينز برج "يرى 
بحل وسط واختيار الفرد لممينة وفق قدراتو وميولو ورغباتو أعدة عن كشف عن ىذه القدرات 
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سيؤدي الى التكيف مع المين التي يختارىا مما يؤدي الى تحقيق السعادة لو وقبل اختيار 
: المينة ىناك عدة عوامل يجب مبلحظتيا من أجل التكيف مع الوظيفة وىي

يختمف األفراد في تحديد أىداف حياتيم المستقبمية وترتبط باختيار مينة : تحديد األىداف  (1
المستقبمة فمنيم من يرغب في أن يتبوأ مركزا اجتماعيا مرموقا وآخرون يرغبون في دخل 

 مادي فمكل يسعى اختيار مينة تحقق لو ما يريد  
تعمل عمى زيادة الدقة في اختيار الفرد لمينتو وأنيا قدرة الفرد عمى اجراء :  معرفة الذات (2

تميزا بين البيئات المينية المختمفة  بناء عمى خصائصو الشخصية  ومقدار المعمومات التي 
 .يدركيا عن نفسو

يتطمب التعرف الدقيق عمى ميول فرد وقدراتو ومستوى ذكائو ففي بعض األحيان : الميول  (3
يكون لدى الفرد الذكاء والقدرات التي تؤىمو لمنجاح في مينة معينة ، غير أنو ال يمتمك 

 .الميول التي تشده الييا 
يكون لمستوى الذكاء العام لمفرد ولمقدرة العقمية الدور الكبير في  : القدرة العقمية العامة (4

 .اختيار المينة ، وال يمكن أن تتساوى األفراد في ىذه القدرات بالتالي تختمف فرص النجاح
ىناك مينة تحتاج الى قدرا ت فنية ذات مستوى عالي وأخرى تحتاج : القدرات الخاصة  (5

الى ميارة ودقة يدوية ،ويتمتع بعض األفراد بقدرات و امكانات تمكنيم من النجاح في عمل 
 .معين و ال تكون عامبل في نجاحيم في غيره

ىي التنظيم الفريد الستعداد الشخص لمسموك في المواقف المختمفة ،فيي : الشخصية  (6
.  ليست شيئا يممكو البعض وال يممكو البعض اآلخر   

(65-63، ص 2005الداىري، صالح حسن ،)       
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:  دوافع االختيار الميني -7

العوامل التي تحدد اختيار الفرد مينتو تنقسم ( 1996عويضة، كامل محمد محمد، )يقول
الى عوامل شخصية منيا صحة العامة والحيوية ، وما يراه من نواح القوة والضعف في نفسو  
ومنيا فكرة الفرد عن نفسو ، ومستوى طموحو ودرجة ثقافتو وتعميمو و مستوى ذكائو وميولو 

: ومن العوامل الخارجية التي تحدد اختيار المينة ... والقيم

. المركز االجتماعي واالقتصادي ألسرة الفرد وعبلقاتو الشخصية

: وفيما يمي توضيح دوافع اختيار العمل- 

ن الدوافع والحاجات النفسية لمفرد،كالحاجة الى األمن ،والحاجة الى التقدير ماشباع العديد - 
. االجتماعي ، والحاجة الى التعبير عن الذات 

فالحاجة الى األمن تجعل بعض الشباب أو من يسعون شغل الوظائف والمين المختمفة - 
يبتعدون عن األعمال التي ليس فيا الظروف العسيرة أو الحرجة أو المأزق ويستمعون الى 

. نصائح اآلباء في ذلك وينقذونيا 

والحاجة الى التقدير االجتماعي ، أي االحساس بالمكانة االجتماعية وشغل الدور الذي - 
. يجد العامل أو الموظف فيو مكانتو االجتماعية واحترام اآلخرين لو

وفي مجال التعبير عن الذات ،نرى أن من يعانون قصورا معينا أو لدييم الشعور بالنقص - 
الجسمي أو االقتصادي لدييم االحساس القوي بالتعويض فيما يشعرون فيو بالعجز عن 

. طريق اعماليم 

ويقال ان المصابين بعيوب في النطق تستيوييم المين التي تتطمب الكبلم وضعاف - 
الجسم يميمون الى مينة الطب وكثيرا ما يؤدي الشعور بالنقص الى فقد الثقة بالنفس وعدم 

. تحمل المسؤولية 
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: العوامل المؤثرة في االختيار الميني- 8
 لظروف إما مينيم يختارون الناس بعض إن  الموضوع بيذا المعنية البحوث نتائج تشير
 شخصية من محاضرة سماع أو كتاب في قصة بقراءة تأثرا أو عارضو نصائح أو طارئة
 كسب مجرد يعد لم المينة فاختيار األقران لرغبات مسايرة أو ,الوالدين بضغط أو تأثر,محببة

 النفسية الشعورية الدوافع إلرضاء وسيمة أصبح بل ,الماضي في الحال كان كما لقمة العيش
 لمينتو الفرد اختيار في بوضوح تؤثر البلشعورية الدوافع أن فرويد أكد فقد واالجتماعية

 أي وعمى الوالد لرغبة االمتثال أو األقارب أحد مجاراة باب من أحيان المينة نختار فنحن
  :اآلتي النحو عمى وذلك لمينتو الفرد اختيار في المؤثرة العوامل إجمال يمكن فانو حال

 : تأثير الوالدين .1
ويظير تأثير الوالدين في اختيار الفرد لمينتو وذلك من خبلل ورثة المينة ، فقد أشارت 

 من أبناء المزارعين يواصمون العمل الزراعي والسيما اذا 95نتائج احدى الدراسات أن 
كان ىذا العمل في مجال الحرفي واليدوي فيشترك األبناء مع الآلباء في الصغر ثم غالبا 

يواصمون ذلك في الكبر ، أي أن اآلباء يوفرون مجال تدريب ميني ويشكمون نماذج 
سموكية لؤلبناء فيناك بعضيم يجبرون أبنائيم في اختيار مينة معينة كانت أمنيتيم لو أنيم 

فشموا لسبب أو لآلخر وقد يجبر األب االبن اختيار مينة ما ألنيا تميق بالمستوى 
. االجتماعي لمعائمة أو من باب تغيير المستوى االجتماعي لمعائمة أو االرتقاء بيا

 :تأثير األقران والجماعة المرجعية  .2
بعض ىذه الدراسات تؤكد لؤلقران واألصدقاء دورا واضحا في توجيو بعضيا الختيار مينة 

. واحدة وذلك من باب استمرارية السموك التعمقي
 :المدرسة والمعمم .3

فكثيرا ما يكون لممعمم والييئة المدرسية أدوارا تأثيرية تفوق تأثير الوالدين فأحيانا ينظر المعمم 
. وكأنو األب البديل
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 :التنميط الجنسي .4
أن النساء " جورج جونسن" وتشير دراسة  (ذكر أو أنثى)يتأثر االختيار بنوع وجنس العامل

يرغبن في اختيار األعمال المريحة أكثرا وذات األجر العالي والمصحوبة بالمسؤوليات 
. المرضية والطموحات 

 :خصائص الفرد .5
فالشخص الذكي  (قدراتو،ذكاؤه،استعداداتو،ميولو،سماتو،قيمو واتجاىاتو)من خصائص الفرد 

يختار المينة التي تتطمب نفس القدر من الذكاء والميل الييا فذلك يمكن أن يحقق لنفسو 
 .النجاح

 :المكانة االجتماعية .6

 تمعب الدوافع االجتماعية دورا بارزا في اختيار الفرد لممينة فالتقدير والمكانة االجتماعية 
.  التي يمكن أن تحققيا مينة معينة ىي التي تدفع الفرد الختيار المينة أو ترك مينة أخرى

(57-55،ص1999: حمدي ياسين وآخرون)     

 :الرغبات الطارئة .7
قد يختار الفرد مينة نتيجة لرغبات طارئة مثبل عمى اثر قراءة قصة أو مشاىدة فيمم 

. سينمائي أو سماع محاضرة أو االتصال بشخصية بارزة في مينة من المين 
 :مستوى الطموح .8

قد يعود اختيار المينة الى أنيا تتماشى مع مستوى الطموح الذي رسمو الفرد لنفسو 
. في الحياة فيو ينظر لممينة عمى أنيا الطريق يوصمو الى ىذا الطموح 

من الضروري ادراك الدوافع الشعورية والبلشعورية والعوامل الواقعية المحيطة وما  .9
 .يحتاج ىذا العمل من تدريب

                             .مستوى الدخل ومدى توفر األمن الوظيفي ومسايرة المينة لمحاجة المستقبمية .10
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: شروط األىمية لممينة-  9

: ىذه الشروط التي تؤىل الفرد لمناسبتو ومحافظتو عمى مينتو وىي

 : الطاقات والقدرات(1
ونعني بيا المكونات األساسية لمفرد كالذكاء والقدرات الخاص،فاألفراد يتوافقون من حيث  

مقادير الذكاء العام،والقدرة الحركية والقدرة المغوية والقدرة العددية،والقدرة عمى التحميل 
 .والتركيب والتصنيف واالستنتاج 

 : الكفاءات المينية(2
أي أن من تقدم لعمل ما البد أن يكون لنفسو صورة عن ىذا العمل والكفاية البلزمة لممارسة 

 .ذلك العمل  
 : الصفات الشخصية والمزاج(3

ولكن مبلئمة الصفات .ليست الميارة في العمل وحدىا ىي المطموبة إليجاد الراحة في العمل
األمانة :الشخصية لمفرد ىذه  المينة من العوامل الميمة لتوفر الراحة في ذلك العمل فمثبل

والخوف عمى صالح العمل والحرص عمى الوصول الى المستوى األفضل  في العمل من 
 .الصفات المطموبة لنجاح جميع األعمال ونجاح العامل وتقدمو في عممو

 :  االىتمام (4
االىتمام يساعد عمى النجاح في األداء ويدفع الفرد لممثابرة عمى األداء ورفع مستوى 

.                                                االنتاجية وكمما كان اىتمامو كبيرا،كمما أدى ذلك الى نجاحو الباىر
  (41-38 ، ص 2000 ،بدران ،ىيفاء راسم حوسة                                   ) 

:                                                    قرار الفرد الختيار مينة المستقبل - 10
نجد من بين الخصائص والمواصفات التي يجب توافرىا في الفرد الختيار مينة المستقبل 

. ولشغل الوظيفة بمستوى معين 
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 :  مستوى التعميم (1

تتطمب كل وظيفة من الوظائف مستوى معينا من التأىيل العممي،ويكون ىذا التأىيل محددا 
بتحديد المستوى العممي  المطموب  (ادارة الموارد البشرية)في بطاقات تصنيف الوظائف وتقوم

أي مستوى )قبل االعبلن عن شغل الوظائف،ويتطمب ذلك بتحديد نوع المؤىل الدراسي 
. والتخصص الدراسي  (التعميم

 :الخبرة السابقة (2
ألنيا تجعل ممارسة العمل أمرا سيبل بالنسبة لطالب الوظيفة كما أنيا تعبر مؤشرا إلمكانية 

. نجاح الفرد في عممو مستقببل
 :(الجسمانية)الصفات البدنية  (3

تتطمب بعض الوظائف صفات جسمانية معينة كالطول ،أو قوة الذراع واليدين أو بعض 
 .وظيفة مضيفة جوية: الصفات التي تتعمق  بالجمال واألناقة مثل 

يجب تحديد الصفات الجسمانية المعيارية االزمة لشغل الوظيفة فإنيا يجب أن تستند في ذلك 
. الى صفات األفراد القائمين بالعمل حاليا والذين يتميزون بمستوى أداء مرتفع 

 : الصفات الشخصية (4
وتشير الى نمط شخصية الفرد ، ومن البيانات التي تشير الى الشخصية أيضا العمر  

. فاألفراد متوسط العمر يفترض أنيم أكثر استقرارا وأعمى انتاجية
 :المعرفة السابقة لمشخص (5

تمعب المعرفة السابقة دورا ىاما في اتخاذ قرار االختيار،فبمراعاة االشتراطات السابقة،فانو 
من خبلل أحد المعارف أو األصدقاء أو  (ادارة الموارد البشرية)عند تقديم المتقدم لمعمل الى 

األشخاص الموثوق بيم فإنيم الشك أن تكون فرصتو أفضل من شخص  أخر استوفى 
( 240-237،ص2007ماىر، أجمد،).                 الشروط السابقة بنفس المستوى 
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 : خالصة الفصل

 من خبلل ما تم عرضو في ىذا الفصل نجد أن االختيار المينـي يمعب دورا فعـاال فــي حيــاة 
وظروفو  الشخصية وسماتو وميولو قدراتوالفرد ألن اختيار الفرد لمينتو عمى حسب 

 يتم حتى وتدريب وسمات وتعميم قدرات من تتطمبو وما المختمفة المين وبمعرفة االجتماعية
حسب شخصية الفرد مع متطمبات البيئة المينية عند االختيار الميني وكما السميم  االختيار

 .يجـب االىتمام بيــذا المجـال نظـرا لمدور اليـام الـذي يمعبــــو
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 :تمييـــد

يعد الطمكح مف أىـ السمات التي أدت إلى التطكر السريػػع الػػذم شيده العػالـ في   
األخيرة فيك الدافع الذم يقـك بشحذ اليمـ كترتيب األفكار لالرتقاء بمستكل الحياة مف  اآلكنة

مرحمة إلى مرحمة أخرل متقدمو كما داـ الطػمكح مكجكدا عند اإلنسػػاف فال يكجد سقؼ 
لمتطكر العممي كالحضارم ألنو مف العكامؿ الميمة كالمؤثػػرة فيما يصدر عف اإلنساف مف 
نشاطات كأفكار كما أف تقدـ األمـ يرجع إلى تكفر القػػػدر المناسب مف مستكل الطمكح  
كينقسـ مستكل الطمكح الى عدة أنكاع كأشكاؿ تتجسد في حياتنا الشخصية كاالجتماعية 

حيث نبدأ أكال بإعطاء  بالخصكص في حياتنا المينية كىك ما نريد معرفتو في ىذا الفصؿ ،
 لدراسة مستكل التطبيقية تعاريؼ مختمفة حكؿ مستكل الطمكح  ثـ التطرؽ الى األىمية

مستكل الطمكح ك طبيعة مستكل الطمكح ك أنكاع الطمكح لمفيـك الطمكح ثـ التطكر التاريخي 
ك  (قياس مستكل الطمكح)ك بعض النظريات المفسرة لو ثـ أساليب تحديد مستكل الطمكح  

 .العكامؿ المؤثرة في مستكل الطمكح كنمك مستكل الطمكح  كأخيرا سمات الشخص الطمكح
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 :تعريف مستوى الطموح  -1
 :تعددت التعاريؼ حكؿ مصطمح مستكل الطمكح كمف بيف ىذه التعاريؼ مايمي     
:    تعريف ىوبي- 

 أكؿ مف عرؼ مستكل الطمكح في مجاؿ دراستػػػو   Hoppe(1930)    يعتبر ىكبي 
.   حيث عرفو بأنو أىداؼ الشخص أك غاياتػو أك ما ينتظر مف القياـ بو في ميمة معينة 

( 14ص ،1984كاميميا عبد الفتاح، )
:   تعريف مورتون دوتش- 

اليدؼ الذم يعمؿ : الطمكح بأنو Deutrch  Morton (1954)  دكتش    كعرؼ مكرتكف
الفرد عمى تحقيقو ، كمفيـك مستكل الطمكح يككف لو معنى أك داللة حيف نستطيع أف ندرؾ 

.                       المدل الذم تتحقؽ عنده األىداؼ الممكنة
  بأف مستكل الطمكح ىدؼ يسعى الفرد لتحقيقو كأضاؼ ىوبي ومورتونيتفؽ كؿ مف 

 بأف مفيـك مستكل الطمكح يصبح لو معنى عندما يككف بإمكاننا إدراؾ المستكل مورتون
 .الذم تتحقؽ عنو األىداؼ 

 الفرد لنفسو كيرغب في بمكغو أك ق ىػك المستػػكل الذم يضػع(1968)ويعرفو أحمد عزت، - 
 .يشعر أنو قادر عمى بمكغو كىك سعى لتحقيؽ أىدافو في الحياة أك إنجاز أعمالو اليكمية 

( 120 ص, 1968راجح ،أحمد عزت،  )                                            
  :وتعرفو كاميميا عبد الفتاح  - 

  الطمكح سمة ثابتة ثباتا نسبيا تفرؽ بيف األفراد في الكصكؿ إلى مستكل معيف يتفؽ 
طاره المرجعي حسب خبرات النجػػاح كالفشػؿ التي يمر بيا . كالتككيف النفسي لمفرد كا 

 (11-9، ص1984كاميميا عبد الفتاح ،)                                               
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ىك القرار أك البياف الذم يتخذه الفرد بالنسبة ألدائو المقبؿ ،كىك : يعرفو محمد النوبي- 
اعتبار الذات كىك المستكل الذم عمى أساسو يشعر الفرد االطار المرجعي الذم يتضمف  

 (58،ص2010محمد النوبي محمد عمي،).                                     بالنجاح أك الفشؿ

ىدؼ ذك مستكل محدد يتكقع أك يتطمع الفرد الى تحقيقو  :فقد عرفو بأنو ( قشقوش)أما - 
في جانب معيف مف حياتو كتختمؼ درجة أىمية ىذا اليدؼ لدل الفرد ذاتو باختالؼ جكانب 
الحياة كما تختمؼ ىذه الدرجة بيف األفراد في الجانب كاحد ، كيتحدد مستكل ىذا اليدؼ ك 

.         أىميو في ضكء االطار المرجعي لمفرد
 (120،ص 2002سيير، كامل أحمد ،)                                            

                                                                                                    
. ىك اليدؼ الذم يسعى الفرد الى تحقيقو لنفسو : ويعرفو عادل حسن مستوى الطموح- 

 (33،ص 2003، عادل ، حسن                                                        )

  إف المالحظ أف جميع ىذه التعاريؼ تتعمؽ بمكضكع كاحد أال كىك مستكل الطمكح
فبعض التعاريؼ جعمت الفرد يتكقع ما سيصؿ إليو لكف ليس بالضركرة فقد يككف لمفرد 

تكقعات خاطئة كلمبعض اآلخر يرل أف مستكل الطمكح رغبة في الكصكؿ إلى ىدؼ معيف 
. فاالختالؼ في فارؽ الرغبة 

اليدؼ الذم يضعو الفرد لنفسو  " كبيذا فإف مستكل الطمكح حسػػب رأم الطالبػػػة ىك 
كالممكف الكصكؿ إليو في مجاؿ حياتو االجتماعية أك الشخصية كيتطمع إليو فيسعى إلى 
تحقيقو بالتغمب عمى ما يصادفو مف عقبات كمشكالت تنتمي إلى ىذا المجاؿ كيتفؽ ىذا 
طػاره المرجعي كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا  ". اليدؼ كتككينػو النفسي كا 
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 :الطموح مستوى لدراسة التطبيقية األىمية -2
نما ، الفرد عمى تقتصر ال  أىميتياا ألفجد ميمة الطمكح مستكل دراسة تعتبر  تتعداىا كا 
 المجتمع داخؿ فاعال عنصران  يعتبر كالفرد ؟ ال كيؼ عاـ بشكؿ المجتمع عمى بالفائدة لتعكد
 مستكل فكجكد الكثير المجتمع يخسر كبخسارتيـ لممجتمع القكمية الثركة ىـ األفراد يعتبر بؿ

 مف منخفض مستكل كجكد بينما المجتمع تقدـ يعني األفراد عند الطمكح مف كمرتفع إيجابي
 .كانيياره تراجع المجتمع الطمكح

 مف كعميو ةالظاىر تمؾ كراء الكامنة كالقكل العكامؿ عف تكشؼ قد الطمكح مستكل دراسة إف 
 .الطمكح مستكل تعديؿ أك تنمية الممكف

 الشخصية عميو تككف عما لمكشؼ كالمنبئات المؤثرات إحدل تمثؿ الطمكح دراسة إف 
 عمى يعكد مما لألفراد الشخصي التكافؽ تحقيؽ عمى تساعد قد عممية بطريقة كدراستيا

 .بالفائدة المجتمع

 مكائمة  يحاكلكف يجعميـ فيو المؤثرة العكامؿ بعض ك طمكحيـ بطبيعة األفراد معرفة إف
مكانياتيـ قدراتيـ  .كالفشؿ باإلحباط شعكرىـ عدـ عميو يترتب مما الطمكحات ىذه مع كا 

 الضكء     يمقى حيث كالمجتمع الفرد حياة في ىاما دكرا يمعب أنو في الطمكح أىمية ترجع
. كالتخمؼ التطكر مشاكؿ حيث مف المستقبؿ مالمح عمى

( 30-29، ص2005شبير، توفيق محمد توفيق ،   )                                        

 : مستوى الطموح  لمفيوملتاريخي التطورا- 3

عف النجػػاح Dembo  (1930)   أستخدـ ىذا المصطمح ألكؿ مرة في دراسة  ديمبك
تجارب عمى النجػاح كالفشؿ  Hoppe( 1930) كالفشػؿ كالتعكيض كالصراع كقد أجرل ىكبي

أكؿ مف درس مستكل الطمكح دراسة معممية منظمة عف  ىوبيلمستكل الطمكح كيعتبر 
طريؽ دراستو ألىداؼ األفراد في مكاقؼ بسيطة كذلؾ بإعطائيـ عدد كبيرا كمتنكعا مف 
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   (1983) يد يؤدكنيا بطريقة حرة نسبيا كأكضحت دراسات فيجانس كركزنفؿ التياألعماؿ
Feagans et Rosenfild   أف مستكل الطمكح ينمك لدل األطفاؿ حسب مستكيات النمك

 بينت أف تحقيؽ اليدؼ لدل الرضيع لو معنى   (1983)المختمفة فدراسة فيجانس
. سيككلكجي أكثر منو بالنسبة لمطفؿ األكبر

 أف خبرات النجاح كالفشؿ تؤثر عمى عممية Rosenfield(1983 (   كبيف ركزنفميد
. التحصيؿ كأف الخبرات تعتمد عمى مستكيات النمك

بدراسة عف تقديرات القدرة عمى الدراسة كالطمكح ككظيفة  Edwin(1968)     كما قاـ أدكيف
كقد استخدـ في ىذه الدراسة استبياف االختبار تأثير ، لممستكل االجتماعي الجنسي كالنكعي 

التعميـ الثقافي عمى اعتبار الذات كالطمكح كقد كجد أف المستكل االقتصادم كاالجتماعي 
يرتبط إيجابيا مع تقييـ قدرات الفػػػرد المدرسية كالتحصيمية مع مستكل الطمكح المدرسي 

كلـ يظير البحث فركؽ جكىرية  (لمزكج)كظيرت نفس النتائج بالنسبػة ، كتشجيع الكالديف 
بيف الجنسيف كفي دراسة عف المستكل الميني كالدكافع لمتحصيؿ كعالقتو بالحراؾ اإلجتماعي 

 كزمالئو أف مستكل االىتماـ يرتبط إيجابيا بالدافع لمتحصيؿ كالذكاء  Adler بيف أدلر
عائالت الطبقة ك كباألداء األكاديمي في المراىقة ىذه االرتباطات كانت أقكل بيف ذككر 

      .العاممة منيا كبيف ذككر عائالت الطبقة المتكسطة 

  (.86، ص2003العبودي رشيد الحميد ،)                                               
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: طبيعة مستوى الطموح- 4

: لقد أخذ مستكل الطمكح في تفسيره عدة اعتبارات 

: مستوى الطموح باعتباره استعدادا نفسيا - 4-1
كالمقصكد باالستعداد النفسي بالنسبة لمستكل الطمكح أف بعض الناس عندىـ الميؿ الى  

كىذا .ما بالطمكح الزائد أك الطمكح المنخفض إتقدير كتحديد أىدافيـ في الحياة تقديرا يتسـ 
االعتبار في تحديد طبيعة مستكل الطمكح يدفعنا الى مناقشة فكرة الكراثة أك فكرة االكتساب 

ألف لكؿ فرد تككينو البيكلكجي الخاص ، كىك .غير أف ىذه النقطة لـ تعد مكضكعا لممناقشة 
في الكقت نفسو ال يعيش منعزال عف التفاعالت االجتماعية في البيئة التي يعيش فييا ، كمف 

ثـ يمكف القكؿ بأف مستكل الطمكح لدل كؿ فرد يتأثر بالعكامؿ التككينية كعكامؿ التدريب 
. كالتربية كالتنشئة المختمفة 

                :مستوى الطموح باعتباره وصفا إلطار تقدير وتقويم المواقف - 4-2
 :كيتككف ىذا االطار مف عامميف أساسييف 

بيا الفرد كالتي تعمؿ عمى تككيف  التجارب الشخصية مف نجاح كفشؿ التي يمر :األول
. أساس يحكـ بو عمى مختمؼ المكاقؼ كاألىداؼ

. أثر الظركؼ كالقيـ كالتقاليد كالعادات كاتجاىات الجماعة في تككيف مستكل الطمكح :والثاني
كمف ثـ ينظر الفرد الى المكاقؼ كاألىداؼ كيقدرىا كيقيميا مف خالؿ ىذا االطار الحضارم  

. العاـ كالتجربة الشخصية الخاصة
: مستوى الطموح باعتباره سمة- 4-3

 ، ما يشير الى أف مستكل كاتيل و جيمفوردلـ يعثر في الدراسات األجنبية كخاصة دراسات 
الطمكح في أبعاده المختمفة بغير سمة فردية تتسـ بيا شخصية الفرد كتطبع سمككو في أغمب 

. مكاقؼ حياتو
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فالسمة ىي ما يميز بيف الناس مف حيث كيفية تصرفيـ كنكع سمككيـ كىي ىنا تتميز عف 
القدرة التي تميز بيف الناس مف حيث مقدار ما يعممكف أم استعدادىـ الذم يعيف استجاباتيـ 

يعتبر " فرانك و ىوبي"ككمية انتاجيـ كىنا يمكف القكؿ بأف كصؼ مستكل الطمكح كما قاؿ 
. أقرب الى قياس القدرة أكثر منو قياسا لمسمة باعتبارىا استعدادا يعيف كيفية االستجابة

فالسمة استعدادا عاـ أك نزعة عامة تطبع سمكؾ الفرد بطابع خاص كتشكمو كتمكنو كتعيف 
كىي بيذا المعنى تشمؿ العكاطؼ كالميكؿ كاالتجاىات الخمقية كالعقد النفسية .نكعو ككيفيتو

 (                                                  13-12، ص1984كاميميا عبد الفتاح،).                        كالمميزات المزاجية
: أنواع الطموح- 5
ف كجد الطمكح لدل االنساف أمر طبيعي كىك دليؿ الصحة النفسية كىي الحالة التي يستمتع إ

فييا الفرد بالشعكر االيجابي كالرضا كالطمأنينة كالسعادة كىذه الحالة تييئ لمفرد مستكل مف 
الطمكح يككف قادرا عمى تحقيقو أك تحقيؽ جزء أكبر منو بما يكفره المجتمع السميـ مف 

مكانيات كىناؾ أنكاع مف الطمكح نجد مايمي : ظركؼ كا 
: الطموح االجتماعي -5-1

 أك الفقيرة الشعكب طمكحات عف جذريا اختالفا تختمؼ المتقدمة الشعكب طمكحات أف الشؾ
 كالرقي الرفاىية كـ بمزيد تتميز الطمكح مف عالية مستكيات ينشدكف األكلى فالفئة ة،ختمؼالـ
 بيا تتصؼ الطمكح ظاىرة مستكل ارتفاع أف( مف  Angeovill "انجافيؿ "يراه  ما ىذا ك

. )الحديثة المجتمعات

 المجتمع تقدـ ،فكمما العيش مف محدكد قدر تحقيؽ إلى لمكصكؿ تسعى الثانية الفئة بينما
 داخؿ كثيرا الحاؿ يختمؼ كال ، الجديد الكاقع  معتتالءـ جديدة طمكحات نشأت كازدىر
 آخر إلى زمف كمف آخر إلى شخص مف تختمؼ أفراده طمكحات فمستكيات الكاحد المجتمع

 ك التعميـ ك التدريس ميف في يطمحكف أفراد المجتمع ك كاآلباء الطمبة كاف القريب ففي
 مناحي في سريع تطكر مف المجتمعات عرفتو كما الزمف مركر مع كلكف الطب ك المحاماة
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 حديثة أعماؿ ك جديدة ميف لظيكر تغيرت أفراد المجتمع طمكحات أف شؾ فال ، الحياة
 التي ك الحالية طمكحاتنا عف تختمؼ آبائنا إف طمكحات القكؿ كنستطيع اليـك شباب استيكت
 البيئات إليو انتيت ما أف قمنا إذا نخطأ ال لعمنا ( كىكذا أبنائيا طمكحات عف تختمؼ سكؼ

 استشرفكا أناس عقكؿ في ارتسمت ذىنية صكر مجرد يـك ذات كاف إنما أكضاع مف المتباينة
 فأحالكا إبداعية قدرة مف كتكاأ ما بكؿ تحقيقيا عمى عكفكا ك عميا مثال كترسمكا المستقبؿ
 ك بالحيكية نابض قائـ ككاقع ، اليـك أماـ أنظارنا نشاىدث حي كاقع إلى ترسمكه ما بعض
.  )السكاء عمى الحياة

 :الطموح الفردي- 5-2

 أك مينيا أك  سياسيا أك مدرسيا الطمكح كاف سكاء  كاحد بشخص الخاص الطمكح ذلؾ ىك
 مستكيات مف مناسبا يراه ما تبني في الحؽ فرد فمكؿ األساس ىذا عمى ك رياضيا أك عمميا

 لكؿ مشركع حؽ فيك ، كبيئتو كاقعو مع يتناسب ك قدراتو ك امكانياتو مع يتفؽ بما الطمكح
 الثالث ك سعيدة حياة في يطمح كآخر ، مستقر عمؿ في يطمح الذم الشخص فترل إنساف
 مكاسب عمى الحصكؿ في يطمح كالرابع  ، عممي أك ميني أك ، دراسي نجاح في يطمح
 (43-42، ص2013صالحي ىناء،).                                             عممية

: الطموح االنساني العالمي-5-3

ىك طمكح الشعكب كالمجتمعات كميا أم ما تطمبو االنسانية لتحسيف كضعيتيا المعيشية مف 
صحة كغذاء كأمف كسالـ ، باإلضافة الى ما يطمحكف  اليو مف حماية البيئة مف التمكث 

كالقضاء عمى الحركب كنزع األسمحة الفتاكة كالصداقة بيف الشعكب كيعبر عف ىذه 
الطمكحات مف قبؿ الجمعيات كالييئات العالمية كمنظمة اليكنيسيؼ كالصحة العالمية كغيرىا 

. مف المنظمات 
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: الطموح الدراسي - 5-4

ىك الذم يتعمؽ بالحياة المدرسية ،كما يكجد فييا مف تخصصات كمستكيات دراسية كيبدأ ىذا 
النكع مف الطمكح في السنكات األكلى مف دراسة الطفؿ حيث يطمح في االنتقاؿ مف مستكل 

ـ الثانكم فيطمح في تخصص دراسي يراه ىاما كجذابا كيعمؿ عمى مآلخر حتى يمتحؽ بالتعؿ
النجاح فيو ،كفي السنكات األخيرة مف التعميـ الثانكم يطمح في مكاصمة دراستو كااللتحاؽ 
بالجامعة كيصبح ىذا الطمكح المحرؾ األساسي لمكاظبتو كاجتياده لمنجاح  في امتحاف 

ىذا الطمكح الذم يسمك كيرتقي مع "البكالكريا لتحقيؽ أسمى طمكح في حياة التمميذ المدرسة 
". ارتقاء سف التمميذ،ىك الذم سيساعده عمى التكيؼ في مختمؼ مراحؿ حياتو

: الطموح الميني-5-5

قد يتشكؿ ىذا النكع مف الطمكح عند التمميذ في سنكات الدراسة ،أك بعد االنتياء أك الخركج 
منيا ك قد يكجد لدل الفرد أك الشخص الذم لـ يدرس بتاتا، فكثير ما يطمح التالميذ في 

ك في بعض  (أستاذ)ميف ك يتعمقكف بيا ك بمف يعممكف فييا كطمكح التمميذ في مينة التعميـ
الحاالت يبرز الطمكح الميني إال في السنة األخيرة مف التعميـ الثانكم أك الجامعي عندما 

. يصؿ الفرد الى مرحمة معينة مف المكازنة بيف الكاقع كاالستعدادات الشخصية  

 (142-140،ص2005بوفاتح محمد، )

: طموح طبيعي حقيقي- 5-6

حيث يككف مبنيا عمى التقدير الصحيح لما لدل الفرد مف امكانيات تساعده عمى تحقيؽ ىذا 
الطمكح ، كىك كاف لقي بعض العكائؽ مف البيئة فانو قادر عمى تجاكزىا ألف امكانية تجاكز 

( 163،ص 2008شكشك ،أنس،).                             ىذه المكاقؼ متكفر لديو 
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:  فاف الطمكح نكعاف "ىيرلوك "كحسب 

 . كيمثؿ في النزعة لتحقيؽ النجاحات المستمرة :طموح ايجابي -1
 .في محاكلة البعد عف مزيد مف الفشؿ : طموح سمبي-2

: نيما يميزاف بيف مستكييف آخريف مف الطمكح إؼ"  فريدمانكماكميالند " أما 
تتعمؽ بالحاضر كتتعمؽ  فالفرد يضع لنفسو:الطموح المباشر والطموح المستقبمي - 

بالمستقبؿ القريب كالمستقبؿ البعيد كبالتالي فاف الحكـ عمى شخصية االنساف مف 
خالؿ ما لديو مف مستكل طمكح ، كىذا ال يكفي في حد ذاتو بؿ ما يقـك بو مف 

أعماؿ مقبكلة اجتماعية لتحقيؽ مستكل طمكحو فكمما كاف الفرد راضيا عف آدائو كاف 
لـ يصؿ الى المستكل الذم حدده فاف ىذا ينعكس ايجابيا نحك ذاتو كبالتالي تكقع 

            .الفرد عمى أىمية آدائو 
                                                                                                                                                                (91،ص2011المصري،نيفين  عبد الرحمان ، )                                 

: نظريات مستوى الطموح- 6

   لقد تعددت االتجاىات كالنظريات المفسرة لمستكل الطمكح حسب مرجعية كؿ إتجػاه أك 
المدارس التي ينتمي إلييا الباحثيف كلعؿ مف بيف األعماؿ التي أسيمت في ىذا المجاؿ  

: أعماؿ ليفيف كتالميذه كمف بيف النظريات التي أسيمت في تفسير مستكل الطمكح

: نظرية مستوى الطموح- 6-1

تقـك ىذه النظرية عمى أساس مستكل الطمكح أك االىداؼ التي ينبغي لمفرد تحقيقيا مف 
خالؿ االنجاز اذ أف السمكؾ االنساني يسعى لتحقيؽ ىدؼ يستطيع مف خاللو تحقيؽ مستكل 

.                  الطمكح المذم يسعى اليو

( 65-64،ص 2002حمود،خيضر كاظم ، )                                            
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 :نظرية القيمة الذاتية لميدف - 6-2

 كترل أنػو عمى أساس  ،نظرية القيمة الذاتية لميدؼ Escalona( 1940)قدمت أسكالكنا 
كاالختيار ال يعتمد عمى أساس القكة أك قيمة اليدؼ ، القيـ الذاتية لميدؼ يتقرر اإلختيار 

الذاتية كما ىي فحسب كلكف يعتمد عمى القيمة الذاتية باإلضافة الحتماالت النجاح كالفشؿ 
المتكقعة كالفرد يضع تكقعاتو في حدكد منطقة قدراتو فمثال الطفؿ الصغير ال يحػػاكؿ عادة 

كلكنو عمى األقؿ يحاكؿ أف يصؿ إلى مستكل طمكح أخيو األكبر  أف يرفع حمال يرفعو أبكه 
: منو كعمى العمـك فإف ىذه النظرية تحاكؿ أف تفسر ثالث حقائؽ 

. ىناؾ ميؿ لدل األفراد ليبحثكا عف مستكل طمكح مرتفع نسبيا - 
 .كما أف لدييـ ميال لجعؿ مستكل الطمكح يصؿ ارتفاعو إلى حدكد معينة - 

 .الميؿ لكضع مستكل الطمكح بعيدا جدا عف المنطقة الصعبة جدا كالسيمة جدا-   
( 52-51 ،ص 1984كاميميا عبد الفتاح، )                                          

: د آدلرينظرية الفر- 6-3
بسبب "فرويد"كلكنو انشؽ عف " فرويد"مف ركاد المدرسة التحميمية كمف تالميذه " آدلر" يعتبر

   آرائو في الجنس ،كعدـ انسجامو مع العديد مف أفكاره ،كككف ىك كمجمكعة معو ما يعرؼ
كاالرتفاع كذلؾ  ، بفكرة كفاح الفرد لمكصكؿ الى السمك" آدلر"كيؤمف  ،"التحميمة الجديدة "بــ

 فكرة .تعكيضا عف مشاعر النقص ،فقد أصبحت ىذه الفكرة مف النظريات الشخصية الجديدة 
كذلؾ فقد آدلر عمى أىمية الذات كفكرة مضادة  الكفاح أك السعي كراء الشعكر باألماف ،

عمى " آدلر "  أكدلفكرة فركيد المتمثمة في األنا الدنيا ، كاألنا الكسطى،كاألنا العميا كذلؾ
ىمية الحاضر بدال مف تككيد أىمية الماضي كما فعؿ أأىمية العالقات االجتماعية كعمى 

 ".فرويد"
( 101 ،ص 2004العيسوي،عبد الرحمان، )                                            
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 االنساف كائنا اجتماعيا تحركو أساسا الحكافز االجتماعية كأىدافو لمحياة ،كلديو "آدلر"كيعتبر 
: القدرة عمى التخطيط ألعمالو كتكجيييا كمف المفاىيـ األساسية عنده 

كتعني ذات الفرد الذم تدفعو الى االبتكار كتكظيؼ المعطيات لتصنع : الذات الخالقة - 
. منيا شيئا يطمح اليو الفرد 

 يعتبر الكفاح فطريا فالفرد يسعى نحك التفكؽ مف ميالده كحتى :الكفاح في سبيل التفوق - 
مماتو كلكف الدراسة تفرؽ بيف أسمكب الكفاح الذم يككف أساسو ذات كاعية كخالقة في 

. اختيار األىداؼ كطريقة الكصكؿ الييا 
كيتضمف نظرة الفرد لمحياة مف حيث التفاؤؿ ، بحيث يسير بخطى ىادئة : أسموب الحياة - 

كالتخطيط ليا كالتشاـؤ يرجع الى مشاعر النقص ك الدكنية ، فتحدد خبرات الفرد كاستعداداتو 
لمثؿ ىذه المشاعر تحدد مف خالؿ مكقؼ الفرد تجاىيا فيناؾ أفراد يسعكف دائما الى اف 

. يتخمصكا مف مشاعر النقص كيقكدكنيا بمكغا لتحقيؽ ذاتيا 
 حيث يفرؽ الناضج بيف األىداؼ القابمة لتحقيؽ كاألىداؼ الكىمية: األىداف النمائية- 

كقدراتو لتحقيقيا كيرجع ذلؾ الى سكء تقدير   كالتي ال يضع الفرد فييا اعتبارا لحدكد امكاناتو
مف أجؿ التفكؽ الغاية التي يسعى جميع البش  مبدأ الكفاح" آدلر" الفرد لذاتو ، كيعتبر 

. لبمكغيا ، كتعتبر الغاية عامؿ حاسـ في تكجيو سمكؾ الفرد 
( 41-40، ص 2012يوسفي ، دالل،  )                                               

: نظرية المجال لميفين- 6-4
:  عند كالمو عف أثر القكل الدافعة في التككيف المعرفي لممجاؿليفينيذكر 

أف ىناؾ عكامؿ متعددة مف شأنيا أف تعمؿ كدكافع لمتعمـ في المدرسة ، كقد أجمميا فيما 
سماه بمستكل الطمكح ، حيث عمؿ ىذا المستكل عمى خمؽ أىداؼ جديدة،بعد أػف يشعر 

الفرد بحالة الرضا كاالعتداد بالذات ، فيسعى الى االستزادة بيذا الشعكر المرضي،كيطمح في 
كتسمى  ،  كاف كانت مترتبة عمى األكلى إال أنيا في العادة تككف أصعبأبعدتحقيؽ أىداؼ 

ىذه الحالة العقمية بمستكل الطمكح كقد دلت دراسة الطمكح السيككلكجية عمى أف الطمكح 
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عمى درجات ، فقد يككف مجرد رغبة لمقياـ بتحقيؽ ىدؼ كقد يككف عمى درجة مف القكة 
بحيث يحدد اليدؼ كيعبئ قكل الجسـ لتحصيمو ، كفي الحالة يقاؿ أف مستكل الطمكح عند 

        (51،ص1999 ،رمزيةالغريب ،).                                  الفرد عاؿ أكراؽ
 مستكل الطمكح كعالقتو بالسمكؾ االنساني بصفة عامة فسرتكتعتبر نظرية المجاؿ نظرية 

التي تعرضت لتفسير مستكل الطمكح مباشرة ك قد يرجع ذلؾ لألعماؿ  الكحيدةكىي لنظرية 
( 1984،51كاميميا عبد الفتاح،).  يفيف ك تالميذه في ىذا المجاؿؿالمتعددة التي أسيـ بيا 

: ك يعتبر ليفيف أف ىناؾ عكامؿ متعددة تعتبر قكل دافعة تؤثر في مستكل الطمكح  منيا
  فكمما كاف الفرد أكثر نضجا كاف في متناكؿ يده كسائؿ جمع ك تحقيؽ :عامل النجاح 

 .سكاءاؿأىداؼ الطمكح ك قد أقدر عمى التفكير في الكسائؿ ك الغايات عمى 
  كاف في استطاعتو بتحقيؽ أىداؼ أكثر  ،كمما كاف الفرد أكثر قدرة :القدرة العقمية 

 .صعكبة
 أما ، كيشعر صاحبو بالرضا ، فالنجاح يرفع مف مستكل الطمكح :النجاح و الفشل 

 . لتقدـ في العمؿ ؿباط ككثيرا ما يككف معرقال حالفشؿ فيؤدم الى اإل
 الثكاب المادم ك المعنكم يرفع مستكل طمكح الفرد كيجعؿ اإلنساف يقـك :الثواب والعقاب

 .بتنظيـ نشاطو ك يكجيو نحك تحقيؽ اليدؼ 
  ك ىي طبيعة الجك الذم يمارس فيو العمؿ حيث أف شعكر الفرد بتقبؿ:القوى االنفعالية  

 ك اآلخريف لو  ك تقديرىـ ك إعجابيـ بنشاطو ك إنتاجو ك عالقتو الجيدة بالزمالء
 . يعمؿ عمى رفع مستكل طمكح الفرد كعكس ذلؾ صحيحالمسؤكليف

 حيث أف المنافسة بيف الزمالء تؤدم إلى رفع مستكل :القوى االجتماعية و المنافسة 
ك لكف ىنا البد مف األخذ بعيف االعتبار أف ال تتقمب ىذه المنافسة إلى  طمكح الفرد،

 .أنانية أك تنازع
 حيث إف معرفة الفرد لمستكل زمالئو ك مقارنتو بمستكاه الشخصي قد :مستوى الزمالء

 .يككف سببا في رفع مستكل طمكحو ك دفعو لمعمؿ ك تعبئة جيكده نحك تحقيؽ اليدؼ
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  حيث أف ما يتكقع الفرد تحقيقو مستقبال مف أىداؼ يككف لو :المستقبل نظرة الفرد إلى 
تأثير عمى أىدافو الحاضرة حيث أف نظرتو المستقبمية تجعمو يحدد أىداؼ حاضرة بشكؿ 

                                   .يساعده عمى الكصكؿ ألىدافو المستقبمية ك تحقيقيا
( 64-63 ، ص2011القطناني، عالء سمير موسى ، )                             

 :(السموكية) اإلرتباطية النظرية- 6-5

 المنحى ذات التعمـ نظريات ضكء مستكل الطمكح في أصحاب ىذه النظرية بتفسير كيعني
       .االستجابة-المثير بنظريات عادة عمييا يطمؽ ما أك السمككي،

( 208 ،ص1998نشواتي،عبد المجيد،)                                               

كما يرل السمككيكف أف مستكل الطمكح ينشأ لدل الفرد بفعؿ مثيرات داخمية كأخرل 
.                                                               خارجية،كيككف سمكؾ الفرد كنشاطو بمثابة استجابة لتمؾ المثيرات

 (233،ص2002الزغول،عماد عبد الرحيم ، )                                           

   :النظريات االسانية -6-6
تعتمد النظرية االنسانية في تفسيرىا لمستكل الطمكح مف حيث عالقتو بدراسات الشخصية 
أكثر مف عالقتو بدراسات التعمـ،كما ىك الشأف في النظريتيف السمككية كالمعرفية كتعكد 

 الذم يرل انو ال يمكف تفسير مستكل الطمكح انطالقا ماسمومعظـ مفاىيـ ىذه النظرية الى 
مف مفاىيـ سمككية أك ارتباطية ، مثؿ مفاىيـ الحافز كالحرماف كالتعزيز كذلؾ رغـ اعترافو 
بأىمية مستكل الطمكح في تكجيو كتنشيط بعض أشكاؿ السمكؾ االنساني،حيث يرل أف 
: الحاجات االنسانية تنمك عمى النحك اليرمي مف الحاجات األدنى الى الحاجات األعمى

 في تتحدد ك  ،"ماسمو" ىـر في البداية نقطة تمثؿو :الفسيولوجية الحاجات - 6-6-1
 ففي سيطرة ، ك ىيمنة الحاجات أكثر ىي ك .الخ ...النـك ك الممبس ، ك الشرب ك األكؿ ،

 .الكجكد مف األخرل الحاجات كافة تتالشى إشباعيا عدـ حالة
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التحرر  ك االستقرار ك الكظيفية ، الضمانات الفئة ىذه تشمؿ ك:األمن حاجات -6-6-2
 .الكاجبات ك المسؤكليات تحدد التي القكانيف ك التنظيـ إلى الحاجة ك الخكؼ ، مف

 االنتماء ك التعاطؼ ك الحب إلى الحاجة في تتمثؿ ك :االجتماعية الحاجات- 6-6-3
 يسعى ك التعاطؼ ك الكد عمى القائمة االجتماعية العالقات تككيف إلى الفرد يميؿ حيث
 .معيا يعمؿ التي الجماعة ضمف لو مكانة إليجاد

 ترتيب سمـ في أعمى مكقفا تمثؿ ك :التقدير و بالمكانة الخاصة الحاجات- 6-6-4
 :جانبيف مف يمكف إدراكيا ك الحاجات

االستقالؿ   ك بالنفس بالثقة المتعمقة الحاجات ك الذاتية، بالمكانة يتعمؽ داخمي جانب -أ

 . المعرفة ك األىمية ك االنجاز عمى القدرة ك

مقبكال       اجتماعيا كضعا لمفرد يككف ألف الحاجة ك بالسمعة يتعمؽ ك خارجي جانب -ب
 .اآلخريف احتراـ كسب ك اآلخريف طرؼ مف ك التقدير

 الفرد بنجاح الخاصة بالحاجات تتعمؽ ىي ك :الذات بتحقيق الخاصة الحاجات -6-6-5
 اإلبداع عمى القدرة ك شخصيتو ، تطكير مكاصمة قدراتو،ك ممارسة ك ذاتو، عف التعبير في
 ." يككف أف يستطيع ما كؿ الشخص يككف ألف التطمع ىي:"ماسمك" يقكؿ كما أك االبتكار، ك
    .مف أجؿ ادراؾ أقصى القدرات الذاتية الكفاح آخر بمعنى ك

(                                        69- 68،ص 2007بن زاىي، منصور،)                                              

كيضيؼ بعض الباحثيف الى ىذه األصناؼ الخمسة مف الحاجات صنؼ آخر كىك - 
 في ىذا المكضكع عمى االرادة الحرة المتمثمة في "ماسمو"حاجات الفيـ كالمعرفة ،كما يؤكد 

حرية األشخاص في اتخاذ القرارات التي يككف دفيا اشباع الحاجات المختمفة مف تحقيؽ 
إلشباع حاجاتيـ   ، بحيث يرل أف األفراد يسعكف بشكؿ جاد لبمكغ أىدافيـ ، النمك الشخصي



                                            مستوى الطموح المينيالفصل الثالث

 

 

75 

كلتحقيؽ  طمكحاتيـ كفقا لسمـ ىرمي تترتب فيو تمؾ الحاجات بحسب األكلكية عمى الشكؿ 
. المكضح أدناه

 
 ":ماسمو" يبيف التسمسؿ اليرمي لمحاجات عند (03)الشكؿ رقـ 

(          86،ص2000خميفة،بركات عبد الطيف محمد ،)                                       

يشترؾ االنساف مع الحيكاف في الحاجات العضكية كدكافع األمف كربما نشترؾ مع األنكاع  -
األرقى في دكافع االنتماء كالحب كلكف االنساف كحده ىك الذم يممؾ دكافع تحقيؽ 

 .       الذات،التي يمكننا اعتبارىا أرقى مستكيات الطمكح
( 379،ص2000عبد هلل، محمد قاسم ،)                                             
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كيبدكا مما سبؽ اف محركات السمكؾ األساسية ىي الحاجات الفسيكلكجية عندما كضعيا 
حسب تصنيفو في قاعدة اليـر كلكف بالرغـ مف ما جاءت بو ىذه النظريات مف تفسيرات 
حكؿ الدافعية كمستكل الطمكح إال أنيا لـ تحدد اذا كانت ىناؾ دكرا لمعكامؿ البيئية في 

التأثير عمى تكجييات السمكؾ كتحريكو باإلضافة اذا ما كانت ىذه الحاجات يمكف أف يككف 
. اليدؼ  في حد ذاتو أك الكسيمة لبمكغو كتحقيؽ الطمكحات

: نظرية الحاجات- 6-7

 حيث يصكر مستكل الطمكح في (1964)"دافيد ماكميالند"ظيرت ىذه النظرية عمى يد 
ضكء تفسيره لحالة السعادة أك المتعة التي يشعر بيا الفرد نتيجة حاجتو لالنجاز ،فقد أكضح 
ىذا األخير أف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف االحداث االيجابية التي مر بيا الفرد في السابؽ ،كما 

. يحققو مف نتائج ىامة في المكاقؼ االنجازية المختمفة

فيرل اف لألفراد ثالث فئات أساسية مف الحاجات يسعكف لتحقيقيا تمثؿ طمكحيـ الذم 
: يسعكف الى تحقيقو في مجتمعاتيـ كىي كالتالي

الذيف يطمحكف لمكصكؿ الى السيطرة كالتحكـ   أف األفراد"ماكميالند"يعتبر: الحاجة لمقوة
يسعكف دائما الى العمؿ في الكظائؼ التي تمكنيـ مف تحقيؽ ذلؾ السيطرة ففي دراسة 

. تناكلت حاجة الرؤساء الى دافع القكة

 يرل أف األفراد الذيف يسعكف الى تحقيؽ االنتماء يطمحكف في العمؿ :الحاجة لالنتماء
. بالمنظمات  كاقامة عالقات اجتماعية جيدة فيـ يميمكف الى التفاعؿ كالنشاط االجتماعي

يعتبر أف األفراد الذيف يطمحكف في تقديـ نتائج متميزة يختمفكف في قكة : الحاجة لالنجاز
الدافع لالنجاز ، فالذيف يمتمككف دافع قكم لالنجاز يستفيدكف مف حاالت الفشؿ التي 

تصادفيـ كيستغمكنيا بشكؿ ايجابي أكثر مف غيرىـ ،فالمسيركف الذيف حققكا نجاحا في ظؿ 
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البيئة التي تمتاز بحدة المنافسة يمثمكف دافع قكم لالنجاز الف ىذا النكع يبحث عف حؿ 
: المشكالت لتحقيؽ طمكحاتيـ عالية المستكل كىذا النكع مف األفراد يمتازكف بما يمي

 يطمحكف في شغؿ المناصب التي تضع ليـ قدرا كافيا مف المسؤكلية كاالستقاللية. 
  يطمحكف في تحقيؽ االىداؼ الصعبة نسبيا كلدييـ دافع قكم لممثابرة كاالنجاز أكبر مف

 (85، ص1993ديث كيث سماينتن،).                              انجازات اآلخريف
 

 كتكجييو الفرد سمكؾ تحريؾ في األىمية مف كبيرة درجة عمى "ماكميالند" نظرية تعتبر كىكذا
 في اعتمد  "ماكميالند"أف  ىك مالحظتو يمكف الذم أف إال ، التفكؽ إلى الكصكؿ قصد
 نشاط يحرؾ الذم الكحيد الدافع أف أم بالتحديد ، اإلنجاز دافع عمى اإلنساف ، سمكؾ تفسير
اإلنجاز كالتي أعطى ليا األىمية الكبرل في التأثير عمى مستكل  إلى ييدؼ الذم كىك الفرد

. سكاء باإليجاب أك بالسمب األفراد عمى الطمكح 

( 71،ص ص2007بن زاىي، منصور،)                                                 

: أساليب تحديد مستوى الطموح -8
يمكف تحديد مستكل الطمكح مف خالؿ األساليب التي تساعدنا في التعرؼ الى ما اذا كاف 

: كفيما يمي ايجاز لتمؾ األساليب . لدل الفرد طمكح أـ ال 
 تستخدـ ىذه الطريقة لقياس األىداؼ القريبة فقط كالتي يككف النجاح :الدراسات المعممية -1

فييا ممكف التحقؽ بأقرب كقت ، كفي مثؿ ىذه التجارب يعطي الفرد مياـ معينة كتعرؼ 
الدرجة التي حصؿ عمييا أك بمغيا المحاكلة األكلى ، ثـ يسأؿ عف الدرجة التي يتكقع 

الحصكؿ عمييا في المحاكلة الثانية ، كقد قاـ عدد مف العمماء بعمؿ تجارب تتضمف تجارب 
 كقد  (festiger)،فسينجر ، sears))سيرز( levin )ليفينتتعمؽ بمستكل الطمكح كمنيـ 

أكضحت تجاربيـ أنو في التجارب المعممية تحدد المياـ لمستكيات الفرد ، اذ يخبرنا الفرد 
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عما يطمح في الكصكؿ اليو كالبعض يضعكف أىدافيـ أعمى مما عرفكه عف أدائيـ السابؽ 
في حيف البعض اآلخر يضع األىداؼ مناسبة ألدائيـ السابؽ كتمؾ األىداؼ تككف مرتفعة 

كقد أشارت الدراسات الى أف البعض يغالي في تقدير . بعد النجاح بينما تنخفض بعد الفشؿ
نفسو كالبعض اآلخر يككف تقديرىـ ألنفسيـ أكثر اعتداال أك انخفاضا ، كيتغير مستكل 

 أك اخفاؽ في بمكغ أىدافو فالنجاح حالطمكح مف كقت آلخر تبعا لما يصادفو الفرد مف نجا
 أقكل مف ميؿ مستكل الطمكح نحك االنخفاض بعد كاإلخفاؽمف شأنو رفع ىذا المستكل 

 .الفشؿ 
 :دراسات اآلمال - 2

اتبع ىذا المنحنى الكثير مف الباحثيف مف أجؿ قياس مستكل الطمكح عند األفراد كىك عبارة 
ماىي األماني كاألماؿ التي تريد أف تصؿ الييا في المستقيؿ  كتكافح مف أجؿ  )عف سؤاؿ 

أف ىذا النكع مف الدراسات " كوب و ويمر" كقد ذكر بعض العمماء مثؿ  (الكصكؿ الييا 
يعطي مؤشرا ىاما لألىداؼ البعيدة كالقريبة التي يطمح ليا الشخص كتككف ىذه األىداؼ 

مختمفة مف مرحمة الى أخرل مف عمر الفرد ، ففي مرحمة الطفكلة تككف مبنية عمى االنجاز 
. كالقبكؿ الشخصي كالشيرة 

( 89،ص2011المصري،نيفين عبد الرحمان ،)
 :العوامل المؤثرة في مستوى الطموح   -8

ىناؾ عدة عكامؿ تأثر في مستكل الطمكح منيا عكامؿ ذاتية تتعمؽ بالشخص نفسو كمنيا 
 مف أنماط مختمؼ مف الثقافات كالمرجعيات كلكف ىذه كما تقدموعكامؿ بيئية كاجتماعية 

: العكامؿ يختمؼ مقدار تأثيرىا مف شخص آلخر
يمكف تحديد مف خالؿ الفرؽ بيف مستكل طمكح الفرد كمستكل  و:اإلنجاز دافع   -8-1

األداء الفعمي حيث يرتفع الدافع الى االنجاز عندما تزداد المسافة بيف مستكل 
الطمكح كمستكل األداء الفعمي ، كالعكس الصحيح ، أم ينخفض مستكل دافع 
االنجاز عندما تنخفض المسافة بيف مستكل الطمكح كمستكل األداء الفعمي مع 
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ضركرة األخذ في الحسباف أال تككف المسافة كبيرة جدا بحيث يصبح مف 
.                                 المستحيؿ الى مستكل الطمكح المنشكد أمرا سيال 

( 89، ص2008بالل،محمد اسماعيل ،)

 ىاما في اأف الذكاء يمعب دكر(Harlock1990)  "رلكؾاق"أكدت الباحثة :  الذكاء -8-2
 استطاعتوتحديد مستكل الطمكح عمى قدرة  الفرد العقمية فكمما كاف الفرد أكثر قدرة كاف في 

 ككسائؿ االستبصاركالذكاء يمد الفرد بالقدرة عمى .القياـ بتحقيؽ أىداؼ أبعد كأكثر صعكبة
تدبير الفرص كحؿ المشاكؿ كالتغمب عمى العكائؽ كاستخالص النتائج كالقدرة عمى التكقع    
كقد يؤثر الذكاء بشكؿ غير مباشر ذلؾ أف الفرد ضعيؼ الذكػػاء ينظر إليو الناس عمى أنو 

عاجز عمى المشاركة كالعمؿ اإليجابي ، كمف ثـ قد يخفض مستكل طمكحو كىنا تظير لدل 
ىؤالء سمات اإلتكالية كاالنسحاب كيعجزكف عف تحديد األىداؼ بصكرة كاقعية كبالمقابؿ 

 اإليجابية كالمشاركة الفعالة كتزداد ثقتيـ االتجاىاتالتكقعات بالنسبة لألذكياء تقكم لدييـ 
 .بأنفسيـ فيحققكف مزيدا مف النجاح كيرفعكف مف مستكل طمكحيـ

أكدت العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية عمى كجكد عالقة بيف :   التحصيل- 8-3
مستكل التحصيؿ كمستكل الطمكح ، حيث أف الطالب ذكم المستكل التحصيؿ المرتفع 

. يتمتعكف بمستكل عاؿ مف الطمكح بعكس ذكم مستكل التحصيؿ المنخفض 

: مفيوم الذات - 8-4

الشؾ في أف الصكرة التي يضعيا الفرد عف ذاتو ليا دكر بارز في مستكل طمكحو كأشارت 
، أف االستبصار بالذات يقكد الى بناء طمكح كاقعي  harlock (1967)  "ىارلوك"دراسة 

فيك يرل أف .في حيف ضعؼ االستبصار بالذات يؤدم الى بناء مستكل طمكح مرتفع جدا
األىداؼ التي يضعيا الفرد لنفسو تؤثر عمى مفيكمو لذاتو ألف الكصكؿ ليذه األىداؼ ىك 

الذم يحدد فيما اذا كاف الفرد يرل لنفسو ناجحا أـ فاشال فإذا تمكف مف تحقيؽ ىذه األىداؼ 
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يشعر بالثقة كاحتراـ الذات ، كعندما ال يصؿ الى ىذا المستكل العالي فانو يعكد الى تحفيز 
الذات نتيجة الفشؿ الذم  يؤدم بالفرد الى كضع مستكيات طمكح غير كاقعية مرتفعة أك 

. منخفضة
يمر بو الفرد مف خبرات ناجحة أك فاشمة يككف ليا أثر    اف ما:الخبرات السابقة -8-5

 فخبرات النجاح لدل الفرد تزيد مف طمكحو كيعمؿ الفرد ىنا  ،الكبير في مستكل طمكح  الفرد
عمى المحافظة عمى نجاحو مما يدفعو الى مزيد مف التقدـ كالنمك ، أما الفشؿ فيؤدم الى 

.  خفض مستكل الطمكح كيصيب بالعجز كاإلحباط

لمبيئة االجتماعية دكرا كبيرا في نمك مستكل  اف: العوامل البيئية واالجتماعية  -8-6
الطمكح ألف البيئة التي تمد الفرد بمفاىيـ كثقافاتو كىي التي تشكؿ االطار المرجعي لو كلكف 

ىذا التأثير يككف مختمفا مف فرد آخر تبعا لقدراتو الذاتية ، كتبعا لمضمكف ىذه القيـ 
 أف تككف صالحة لنمك مستكل الطمكح كاقعي أك تؤدم لنمك فأماكالمفاىيـ التي تقدميا لو 

مستكل طمكح غير كاقعي فمثال تمعب األسرة دكرا كبيرا في تحديد نمك مستكل الطمكح ألف 
األفراد ينتمكف ألسر مستقرة اجتماعيا أقدر عمى كضع مستكيات طمكح عالية كمتناسبة مع 

امكانياتيـ كيستطيعكف بمكغيا أفضؿ مما لك كانكا ينتمكف الى أسر غير مستقرة كىذا ما 
 ".ورلوكاه"أكدتو دراسات 

كاستقرار الفرد داخؿ أسرتو دكر كبير في مستكل طمكحو ، فكمما كاف مستقرا داخؿ أسرتو 
كاف مستكل طمكحو أعمى ، كما أف اىتماـ اآلباء المبكر بما يخص أبنائيـ لمستكيات طمكح 
عالية كيساعدىـ عمى صيغة لبمكغ تمؾ األىداؼ ، كىناؾ بعض اآلباء ال يكتفكف  بذلؾ بؿ 
يشارككنيـ لمكصكؿ الييا بطرؽ خاطئة أحيانا كالترغيب كممارسة الطمكح ألف الفرد يتفاعؿ 

كمف خالؿ ىذا التفاعؿ يتبادؿ الطمكحات مع اآلخريف فتصبح كأنيا طمكحاتو . مع أقرانو 
الخاصة ، كلكؿ جماعة مف الجماعات تأثير حسب طبيعتيا كمستكاىا االجتماعي كالثقافي 

( 14،ص2008رشا الناظور،)                                      .كاالقتصادم 
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: نمط الشخصية-  8-7

   ىناؾ عالقة بيف نمط شخصية الفرد كبيف مستكل طمكحو  كىذا ما أكده العمماء بيف 
شخصية الفرد الراضي عف نفسو كالمتكافؽ معيا ، كبيف الفرد سيئ التكافؽ الرافض لذاتو 
فاألكؿ عندما يفشؿ في تحقيؽ ىدفو الذم قد كضعو لنفسو ، ينزع عمى الفكر الى تعديؿ 

سمككو كبالتالي تعديؿ مستكل طمكحو ، بينما يندفع الثاني نحك أساليب  تبريرية لعمو يغطي 
. بيا فشمو 

كمف ىنا نالحظ دكر األسرة الياـ في عممية التنشئة االجتماعية كفي تككيف شخصية الطفؿ 
حيث يرل أف مستكل طمكح الفرد يتأثر تأثير مباشر بالجماعة التي ينتمي الييا كتؤثر عممية 

التنشئة االجتماعية منذ بداية حياتو عمى مستكل طمكحو 

 (.188ص, 2000سيير، كامل أحمد،)                                                 

 :الطموح مستوى نمو -9
 فيمر الممات حتى اإلخصاب فترة مف مختمفة نمائية  بمراحؿ حياتو في اإلنساف يمر
 الرشد مرحمة ثـ كالمراىقة  المتأخرة الطفكلة المبكرة ثـ الطفكلة ثـ الرضاعة بمرحمة مثالن 

 تفكيره كتعمؽ خبراتو  كزادت مداركو  اتسعت المراحؿ تمؾ مف بمرحمة مر ككمما كالكيكلة
 لألمكر ينظر كأصبح قبؿ مف فييا يفكر يكف لـ أشياء في يفكر فأصبح كتفتحت قدراتو

 ينمك جسديان فإنو ينمك اإلنساف أف ككما .قبؿ  مف إلييا ينظر كاف التي تمؾ غير بنظرة
 مف انتقؿ ككمما.المختمفة النمك أكجو مف ذلؾ غير إلى كنفسيان  كاجتماعيان  كعاطفيان  عقميان 
 مكاجية عمى لمقدرة اإلنساف امتالؾ عمى ذلؾ ساعد كمما أخرل إلى نمائية مرحمة

 إلييا كصؿ قد كاف التي تمؾ مف أفضؿ مرحمة إلى يصؿ أف أجؿ كتحدييا مف الصعاب
 مرحمة مف ينمك كيتطكر اإلنساف عند األخرل العمميات كباقي الطمكح كمستكل .قبؿ مف

 .أخرل مرحمة إلى نمائية
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 الطمكح  كمستكلءأشيا في يطمح كالشيخ أشياء في يطمح كالمراىؽ أشياء في يطمح فالطفؿ
 يككف كما الظركؼ أعاقتو إذا لمتغيرات عرضة يككف قد النمك كىذا العمر بتقدـ كيتطكر ينمك

 أيضان عرضة لمنككص يككف أنو كما ذلؾ عمى الظركؼ ساعدتو السريع إذا لمتطكر عرضة
 منذ الطفؿ عند بزكغ الطمكح كيفية "ليفين " كيصؼ ذلؾ إلى المكقؼ دعا ما إذا كاالرتداد
 في األطفاؿ عند يظير الطمكح مستكل إف "  :فيقكؿ متكررة عشكائية محاكالت في الصغر
 يقؼ أف محاكلتو مثؿ الصعكبات تخطى الطفؿ رغبة في يظير فيك العمر، مف مبكرة مرحمة
 دكف بنفسو أم شئ فيعمؿ الطفؿ رغبة إف " :فيقكؿ  بأحد مستعيف غير قدميو عمى

 المبدئي الطمكح بيف فالفرؽ" الناضج الطمكح مستكل تسبؽ مرحمة تعتبر بأحد االستعانة
 طمكحو برفض عف يعبر الصغير فالطفؿ .الدرجة في اختالؼ :ىك الطمكح كمستكل
صراره لو اآلخريف مساعدة  في كالمجتمع األسرة دكر يأتي كىنا بنفسو يريد ما تنفيذ عمى كا 
 مكقؼ في تعزيزا معينو أك ميارة في تدريبان  يتمقى الذم فالطفؿ .الطفؿ عند الرغبة ىذه تعزيز

 القياـ عمى كبقدرتو نفسو في بالثقة ىنا يشعر ألنو لو اآلخريف لمساعدة رفضا أكثر يككف ما
 يسميو ما حياتو،كىذا عمى خطرا يشكؿ ال األمر ىذا كاف  إذا سيما ال بنفسو األمر بيذا
 كينمك يتمايز الطمكح ىذا كلكف الطفؿ عند المبدئي الطمكح شكؿ ىذا.المبدئي بالطمكح ليفيف
 أسره أك تككيف الدراسة إنياء أك بيت بناء في األفراد يطمح الشباب مرحمة ففي الطفؿ بنمك
 مستكل إف حتى.قبؿ مف الطفؿ فيو يفكر يكف لـ ما مرمكقة،كىذا كظيفة عمى الحصكؿ أك

 الجديد العاـ كاف لك السيما آخر عاـ إلي عاـ مف يختمؼ نفسيا الرشد مرحمة في الطمكح
ككقائع  ك أحداث جديدة بخبرات يمر فاإلنساف .النجاح بخبرات كمميئان  السارة باألحداث زاخران 
ايجابية  كالخبرات األحداث تمؾ كانت إذا سيما  ال .مستكل طمكحو مف يرفع ما كىذا جديدة
 كمما أنو يؤكد كىذا عمره مف الثالثينات في عنو يقؿ العشرينات قبؿ الفرد طمكح إف :بقكلو
  (31-30 ، ص2005شبير، توفيق محمد توفيق،)        "   طمكحو  زاد الفرد عمر زاد
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: سمات الشخص الطموح - 10

أك السمات التي يتصؼ بيا الشخص الطمكح التي يمكف كشفيا فيو ك مف بيف المميزات 
.  بالتالي معاممتو عمى أساسيا

 .يميؿ الى الكفاح كالتفكؽ (1
 .نظرتو الى الحياة فييا تفاؤؿ (2
 .لديو القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية (3
 .يعتمد عمى نفسو في انجاز ميامو (4
 .يضع الخطط لمكصكؿ الى أىدافو (5
 .ال يرضى بمستكاه الراىف (6
 .يعمؿ دائما عمى النيكض بمستكاه كتحقيؽ األفضؿ (7
 .ال يؤمف بالحظ (8
 .يعتقد أف مستقبؿ المرء غير محدكد كأنو يمكف تغييره (9
 .يؤمف أف جيد االنساف ىك الذم يحدد في أم مجاؿ (10
 .يحب المنافسة (11
 .يكاصؿ الجيد حتى يصؿ بعممو الى الكماؿ (12
 .كاثؽ مف نفسو (13
 .يتحمؿ الصعاب في سبيؿ الكصكؿ الى ىدفو (14
 .ال يثنيو الفشؿ فيمنعو مف مكاصمة جيده (15
 .يحدد أىدافو كخططو المستقبمية بشكؿ مناسب (16
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 .مكضكعي في تفكيره (17
 .يحب الناس كيجد نفسو في كجكده معيـ (18
 .يحاكؿ أف يصؿ الى مركز مرمكؽ في المجتمع (19
 . يضع امكاناتو كقدراتو في خدمة أىدافو (20
 . متكيؼ مع ذاتو كمع بيئتو (21
 .     مستقر انفعاليا كمنتج (22

 ( 116-115، ص 2009المشيخي ،غالب بن محمد عمي ، )                               
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: خالصة الفصل - 

كخالصة القكؿ أف كؿ منا غايات كأىداؼ نسعى لتحقيقيا،فكؿ فرد يطمح بأف يككف 
ناجحا في حياتو كعممو كأف يككف عمى درجة مف الثقة بالنفس كالشعكر باالفتخار فال 

يستطيع الفرد تحديد طمكحو إال بثقتو بقدراتو كنظرتو االيجابية لذاتو،بالرغـ كجكد بعض 
المعيقات سكاء كانت ذاتية أك اجتماعية ،كمع ذلؾ يبقى لمفرد القرار النيائي مف خالؿ 

. تحدياتو كبالتالي نجاحو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل الرابع                                       إجراءات الدراسة الميدانية  
 

 

 
 

تمهيــد  - 

حدود الدراسة - 1

منهج الدراسة - 2

  االستطالعيةالدراسة - 3

 وعينة الدراسة مجتمع - 4

جراءاتهاأدوات الدراسة -  5   وا 

األساليب اإلحصائية  - 6

خالصة الفصل  - 

 



الفصل الرابع                                       إجراءات الدراسة الميدانية  
 

 
 

87 

:  تمهيد

      تحتاج العموم االنسانية واالجتماعية في دراستيا لمظواىر إلى الجمع بين محورين 
أساسيين ىما الجانب النظري لموضوع الدراسة والمعطى الواقعي الذي يتمثل في الجانب 

ونظرا ألن الدراسة النظرية وحدىا غير كافية لمتمكن من .  الميداني الذي يقوم بو الباحث
الكشف عن الحقائق المتعمقة بالموضوع المدروس فانو من الضروري القيام بالدراسة الميدانية 
ألنيا من الوسائل اليامة التي يعتمد عمييا الباحث لجمع البيانات من الواقع والميدان ، وذلك 

بشرط اتباع طريقة منيجية واضحة واختيار عينة ممثمة لممجتمع من أجل تطبيق األدوات 
 .المناسبة عمييا بعد التحقق من خصائصيا السيكومترية لموصول إلى نتائج دقيقة 
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:  حدود الدراسة - 1

 .    تتحدد الدراسة بالعينة المستعممة فييا والسنة التي طبقت فييا الدراسة 

      لقد تم اجراء  الدراسة  الميدانية في الفترة التي تتراوح مابين     :الحدود الزمنية - 
 2015أفريل 7 كان توزيع االستمارات عمى العمال وقد تم جمعيا بتاريخ2015مارس 22

 2015أفريل 15 الى غاية 2015أفريل  7ثم بدأت مرحمة تحميل البيانات من - 

 . -قطب شتمة-  بكمية العموم االنسانية واالجتماعية :الحدود المكانية - 

 يتمثل الحدود البشري لمدراسة الحالية في فئة العمال بمينة العقود ماقبل :الحدود البشرية - 
 بكمية العموم  عامل45التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات والذي قدر عددىم 

 -قطب شتمة - االنسانية واالجتماعية 

 :منهج الدراسة - 2

، ولكل منيج وظيفتو وخصائصو التي يستخدميا كل المواضيع   تختمف المناىج باختالف 
 والمنيج ميما كان نوعو يعني الطريقة التي يتبعيا الباحث اختصاصو،باحث في ميدان 

. لدراسة المشكمة موضوع البحث 

   ومن ىذا فإن تحديد طبيعة المشكمة المدروسة وأبعادىا ال يتأتى إال عن طريق منيج عممي 
سميم،ىذا األخير الذي يعتمده الباحث من أجل الوصول إلى الحقائق العممية ، وىو  

 السبيل والكيفية المنظمة التي سترسم ليا جممة من المبــادئ والقواعــد المنطمق منيا في دراسة
. مشكمة بحثنا والتي تساعدنا في الوصول إلى نتائج دقيقة وصحيحة 

   وقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج الوصفي باعتبار مناسبة ىذا المنيج ألغراض 
طريقة لوصف الظاىرة المدروسة وتصويرىا كميا عن "الدراسة الحالية والذي يعرف بأنو 
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خضاعيا لمدراسة الدقيقة  . طريق جمع المعمومات المقننة عن المشكمة وتصنيفيا وتحميمييا وا 
.(164ص, 2007بمقاسم سالطنية، )                                                     

  ويعتبر المنيج الوصفي األنسب لتحديـــد وضــع المشكمة حيث يتم البحث عن خصائص كل 
عمال العقود ما قبل ) لدى عينة الدراسة  ومستوى الطموح المينياالختيار المينينمط من 

 .ومعالجة درجة االرتباط بين المتغيرين (التشغيل  ومنحة االدماج لحاممي الشيادات

: الدراسة اإلستطالعية - 3

تعتبر الدراسة االستطالعية البوابة التي ينطمق منيا البحث في تحديد ما يتطمبو البحث 
أن الدراسة االستطالعية تعتبر الخطوة التي " رجاء محمود أبو عالم "نظريا وميدانيا، ويرى 

تسبق االستقرار نيائيا عمى خطة الدراسة ويفضل قيام الدراسة االستطالعية عمى   

  ".ىدافأعدد محدود من األفراد وىي تحدد عدة 

 (87،ص2004جاء محمود ،رأبو عالم، )                                              

                                                                                                  
، لمتسييل وذلك بيدف  ولقد تم مقابمة رئيس مصمحة المستخدمين واألمين العام لمكمية- 

 .الحصول عمى بعض البيانات والمعمومات حول العمال وعددىم 

: أهداف الدراسة االستطالعية كما يمي 

 .تحديد طرق اختيار عينة الدراسة- 

. التعرف عمى حجم المجتمع محل الدراسة - 

. جمع المعطيات الخاصة بمجتمع الدراسة- 

. التأكد من مدى صحة صياغة الفرضيات ودقتيا قبل الشروع في الدراسة األساسية- 
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:  وبعد إجراء عممية المقابمة تحصمنا إلى ما يمي

 . ،ىو نفسو العينة عامل45تبين أن  مجتمع الدراسة  المذي قدر بـــ - 

 .تبين لنا أنو باستطاعتنا إجراء استبيان مع العينة في وقت الحق- 

: مجتمع و عينة الدراسة - 4

إن تحديد مجتمع الدراسة ىو أكثر أىمية ، حيث أنو يساعد في تشكيل األسموب 
العممي األمثل لمدراسة ، وقد نجد أن مجتمع الدراسة في ىذا البحث ىم عمال 

يعممون بمينة العقود ما قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات بكمية العموم 
اعتمدنا في دراستنا  وقد  عامل45والبالغ عددىم االجتماعية واإلنسانية بقطب شتمة ، 

ىذه عمى العينة القصدية وتستخدم ىذه العينة في حالة معرفة الباحث لممعالم االحصائية 
لممجتمع وخصائصو ألن العينة القصدية تتكون من مفردات تمثل المجتمع األصمي تمثيال 
جيدا وىنا يقوم الباحث باختيار مناطق معينة تتميز بتمثيميا لخصائص المجتمع ومزاياه 

وذلك يعطيو نتائج أقرب ما تكون الى الناتج التي قد يحصل عمييا عند مسح المجتمع بأكممو 
فان اختيار الباحث لمعينة يقوم عمى خبرتو بالخصائص والمميزات التي تتمتع بو تمك العينة 

 .                           من تمثيل صحيح لممجتمع األصمي وبالتالي فيو يوفر كثيرا من الوقت والجيد

  ( 147 ، ص 2002مغربي، كامل محمد، )                                             

حيث تم احضار قائمة بأسماء جميع العمال والذين يمثمون المجتمع األصمي في ىذه الدراسة 
 35عدد العمال بمينة العقود ما قبل التشغيل كان عددىم " ،أي  عامل45وكان عددىم 

و تم اختيار جميع أفراد "  عمال10 وبمنحة االدماج لحاممي الشيادات  كان عددىم عامل
المجتمع األصمي أي قمنا بعممية المسح الشامل لمعينة و قدر المجتمع األصمي لمدراسة 

.  عامل45  حيث تمثمت عينة الدراسة في %100بنسبة 
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: وصف عينة الدراسة من حيث السن - 4-1

: يصف العينة من حيث السن  (1) جدول رقم 

 أي قدر سنة 31-26يتضح من خالل الجدول أعاله أن الفئة الغالبة ىي تكون ما بين 
 %57.5بنسبة 

:                                     وصف عينة الدراسة من حيث الجنس - 4-2
: يصف العينة من حيث الجنس  (2)جدول رقم 

نسبة المئويةال  الجنس تكرار 

 أنثى 35 87,5 %

 ذكر 5 12.5 %

 المجموع 40 100 %

 

نسبة المئويةال  السن تكرار 

25الى -  20 من 12 30 %  

31 الى-  26 من 23 57,5 %  

37الى - 32من  5 12,5 %  

 النتيجة 40 100 %
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 أي قدر االناث الجنس الغالب في ىذه الدراسة ىما  نوعأن   يتضح من خالل الجدول أعاله
 %87.5بنسبة 

: وصف عينة الدراسة من حيث التخصص - 4-3

: يصف العينة من حيث التخصص  (3)جدول رقم 

نسبة المئويةال  التخصص تكرار 

 اعالم آلي 2 5 %

 تسيير واقتصاد 12 30 %

 حقوق وعموم سياسية 10 25 %

 عموم انسانية واجتماعية 16 40 %

 المجموع 40 100 %

العموم  تخصصأن التخصص الغالب في ىذه الدراسة ىو يتضح من خالل الجدول أعاله
      %40 أي قدرة بنسبة االنسانية واالجتماعية
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: وصف عينة الدراسة من حيث المستوى الدراسي - 4-4

: يصف العينة من حيث المستوى الدراسي  (4)جدول رقم 

 

 

 

 

 

أن المستوى الدراسي ىو الغالب في ىذه الدراسة وىم  يتضح من خالل الجدول أعاله
 %97.5 بنسبة قدر أي الجامعيين

: وصف عينة الدراسة من حيث صيغة العقد - 4-5

: يصف العينة من حيث صيغة العقد  (5)جدول رقم 

 

 

 
 

أي منحة العقود أن صيغة العقد الغالبة في ىذه الدراسة ىي  يتضح من خالل الجدول أعاله
 %72.5قدر بنسبة 

 
 

نسبة المئويةال   المستوى الدراسي تكرار 

 ثانوي 1 2,5 % 

 جامعي 39 97,5 % 

 المجموع 40 100 % 

 صيغة العقد تكرار نسبة المئويةال
 ادماج 35 72,5 %
 عقود ماقبل التشغيل 10 27,5 %
 المجموع 40 100 %
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: وصف عينة الدراسة من حيث منصب العمل - 4-6

: يصف العينة من حيث منصب العمل (6)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

أي  البيداغوجية أن المنصب الغالب في ىذه الدراسة ىي  يتضح من خالل الجدول أعاله
 %60قدر بنسبة 

جراءاتها اأدوات - 5 : لدراسة وا 

اعتمدت الباحثة في جمع المعمومات والبيانات عن الظاىرة المراد دراستيا عمى أدوات جمع 
  البيانات والمتمثمة في االستبيان وىذا من أجل قياس نمط االختيار الميني وفق نظرية 

.  وعالقتو بمستوى الطموح المينيجون هوالند

تسمح  تقنية مباشرة لتقصي العممي تستعمل إزاء األفراد ،: "  عمى أنو يعرف االستبيانو
  ".باستجوابيم بطريقة موجية بسحب كمي بيدف ايجاد عالقة رياضية والقيام بالمقارنة رقمية

 .(204 ،ص2006موريس انجرس،)                                                   .

 

 مكان العمل تكرار ويةئنسبة المال

 بيداغوجية 24 60 %

 مكتبة 16 40 %

 المجموع 40 100 %
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: استمارة نمط االختيار المهني وفق نظرية جون هولند - 5-1

 :وصف االستمارة - 5-1-1

االختيار الميني نمط كان من بين أىداف الدراسة السعي لتوفير وسيمة جمع بيانات تقيس 
و   ، ونظرا لما توفر لدينا من كتب ومجالت جون هوالندلمبيئات المينية حسب تصنيف  

 حيث قمنا "جوادي يوسف "بمساعدة األستاذ واالستعانة من الجانب النظري و أطروحات 
موزع وال (02) رقم  كما ىو موضح في الممحق( بندا45)مكون من التصميم ىذا االستبيان ب

المينية البيئة -  الواقعية  المينيةالبيئة–  التقميدية  المينيةالبيئة:  أبعاد ىي(06)عمى 
  الفنيةالمينية البيئة -  االجتماعية  المينيةالبيئة– المغامرة المينية البيئة - المستكشفة 

 من ثالث بدائل حيث يحصل المجيب عمى ثالث درجات اذا ستبيانحيث يتكون اال
حيث تقدر  (محايد)درجتين إذا أجاب  (غير موافق)درجة واحدة إذا أجاب  (موافق)أجاب

وتتمثل بنود . درجة  (135)درجة أما الدرجة العميا فتبمغ  (45)ـــالدرجة الدنيا لممفحوص ب
: االستبيان في ستة محاور نوردىا كالتالي

: المذكورة سابقايوضح توزيع فقرات االستبيان عمى األبعاد  (7)الجدول رقم - 

أرقام الفقرات عدد الفقرات األبعاد الرئيسية 
. 8-7-6-5-4-3-2-1 8التقميدية المهنية البيئة 
. 15-14-13-12-11-10-9 7 الواقعية  المهنية البيئة
. 23-22-21-20-19-18-17-16 8 المستكشفة  المهنية البيئة
. 30-29-28-27-26-25-24 7 المغامرة  المهنية البيئة
. 37-36-35-34-33-23-31 7االجتماعية المهنية البيئة 
. 45-44-43-42-41-40-39-38 8الفنية المهنية البيئة 
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: الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة- 5-1-2

قدرة االختبار عمى قياس ما وضع  من أجل " حيث  يعرف الصدق عمى أنو  :الصدق - 
 (131،ص(2007)معمرية،بشير،                                                )"قياسو

 ىو الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج اذا طبق أكثر من مرة في ظروف :الثبات - 
 (117-116،ص2010الدعميج، ابراهيم عبد العزيز، )                .          متماثمة

 :صدق المحكمين - 

بعد تصميم االستبيان وقد تم عرضو عمى مجموعة من األساتذة المحكمين ،حيث تم توزيع 
 ،حيث طمب منيم تحكيم (03أنظر الممحق رقم ) محكمين (04)االستبيان عمى أربعة 

الصياغة المغوية،عدد البنود ، وبدائل األجوبة ،وبعد : االستبيان من عدة جوانب وىي 
استرجاع نسخ االستبيان من لجنة المحكمين ،حيث كانت معظم آرائيم ومالحظاتيم لصالح 

االستبيان ما عدى بعض العبارات المتشابية أو النقص في الصياغة ، حيث تم تعديل 
.  وىي نسبة مرتفعة ومقبولة %75األسئمة واألخرى ال بأس بيا  اذن كانت نسبة التحكيم 

وبعد التحكيم أعادت الباحثة النظر في صياغة بعض العبارات المركبة ثم حساب صدق 
 0.97ىو:  االخيار المينيصدق استبيان:  ، وعميو كان معادلة لوشياالستبيان بتطبيق 

  :المقياس ثبات - 

:  النصفية التجزئة -

 يعممون بمينة عامل 20 لمتأكد من ثبات األداة قمنا بتوزيع االستمارة عمى عينة متكونة من
العقود ما قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية 

 الترقيم ذات األسئمة و لوحدىا، الفردي الترقيم ذات األسئمة وضع ثم– قطب شتمة - 
 تحصل و االستبيان، جزئي بين االرتباط معامل حساب تم ذلك بعد كذلك ، لوحدىا الزوجي
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 "براون سبيرمان"  معادلة باستعمال التعديل عممية إجراء بعد ، 0.70 قدره ثبات عمى
 أن عمى يدل ما ىذا و مرتفع االرتباط معامل أن يظير و  0.82قدره  ثبات عمى تحصل

 . ثبات عال وقابل لمتطبيق لالستبيان

: استمارة مستوى الطموح المهني - 5-2

 :وصف االستمارة - 5-2-1

 الخاص النظري اإلطار عمى االطالع بعد ذلك و الباحث طرف من ستبياناال ىذا إعداد تم
كما ىو موضح في  (بندا 31)من المقياس ويتكون قياسو والدراسات السابقة ، المراد بالمتغير

  من ثالث بدائل حيث يحصل المجيب عمى ستبيانحيث يتكون اال  ،(01)الممحق رقم 
درجتين إذا أجاب  (غير موافق)درجة واحدة إذا أجاب  (موافق)ثالث درجات اذا أجاب

 (93)درجة أما الدرجة العميا فتبمغ  (31)ـــ حيث تقدر الدرجة الدنيا لممفحوص ب (محايد)
. درجة 

: الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة- 5-2-2

:   عن طريق الستبيانقام الباحث بحساب صدق ا

: صدق المحكمين - 

بعد تصميم االستبيان وقد تم عرضو عمى مجموعة من األساتذة المحكمين ، وقد تضمن  

 (03أنظر الممحق رقم ) محكمين (04) حيث تم توزيع االستبيان عمى أربعة ( بند31) 
الصياغة المغوية،عدد البنود  : حيث طمب منيم تحكيم اإلستبيان من عدة جوانب وىي 

وبدائل األجوبة ،وبعد استرجاع نسخ االستبيان من لجنة المحكمين ،حيث كانت معظم آرائيم 
 مع ومالحظاتيم لصالح االستبيان ما عدى بعض العبارات المتشابية أو النقص في الصياغة

  اذن كانت نسبة التحكيم بعضيا كحذف األسئمة بعض عمى التعديالت بعض إدخال اقتراح
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وبعد التحكيم أعادت الباحثة النظر في صياغة بعض العبارات . وىي نسبة مقبولة 75%
 صدق استبيان:  ، وعميو كان معادلة لوشيالمركبة ثم حساب صدق االستبيان بتطبيق 

 0.89الخاص بمستوى الطموح ىو

 :المقياس   ثبات -

 : النصفية التجزئة- 

 عامل 20 من متكونة عينة عمى االستبيان وزع حيث ،النصفية التجزئة طريقة الباحث استعمل
يعممون بمينة العقود ما قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات بكمية العموم 

 األسئمة و لوحدىا الفردي الترقيم ذات األسئمة وضع ثم– قطب شتمة - االجتماعية واإلنسانية 
 و االستبيان، جزئي بين االرتباط معامل حساب تم ذلك بعد كذلك، لوحدىا الزوجي الترقيم ذات

 سبيرمان" معادلة باستعمال التعديل عممية إجراء بعد ، 0.97 قدره ثبات عمى تحصل
 يدل ما ىذا و مرتفع االرتباط معامل أن يظير و 0.98 قدره ثبات عمى تحصل  "براون
 . مرتفع ثبات لالستبيان أن عمى

: التعديالت المجرات عمى االستبيانين - 5-3

 تعتبر عينة الدراسة ىي نفسيا مجتمع الدراسة حيث قامت الباحثة بتوزيع االستبيانات وقد  -
( 45)عامل، بدل  (40)تكونت عينة الدراسة الحالية في صورتيا النيائية من عينة قواميا 

. عامل وذلك بعد استبعاد االستبيانات التي لم تستكمل والتي لم ترجع لمباحثة 

بعد قيام الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية الستبيان نمط االختيار الميني من  -  
و حذف البند الغير  ( 30، 10،11)صدق وثبات ، تم  تغيير في صياغة بعض البنود وىي

( . 45)بدال من  (44)ليكون عدد فقرات المقياس  (39)دال وىو 
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 مجموع الدرجات

 عدد أفراد العّينة

  لممفحوص لتكون الدرجة الدنيا (07)بمعنى أن عدد الفقرات الموجودة في البيئة الفنية 
. درجة (132)درجة والدرجة العميا  (44)

 28 ، 24 ،22 ،3، 2 )   أما بالنسبة الستبيان مستوى الطموح فقد تم استبعاد البنود -
. فقرة  (31)بدال من (24)وىذا لعدم داللتيا ،ليكون عدد فقرات المقياس (30 ،29

. درجة (72)درجة والدرجة العميا  (24)لتكون الدرجة الدنيا لممفحوص

 . االستبيان في صورتو النيائية بعد التعديل(02)  أنظر لمممحق رقم -

 :ةاإلحصائي ساليباأل- 6

 متغيرات بين العالقات دراسة منيا السيما- الوصفية بالدراسات يقوم الذي الباحث يعتمد
 تحديد من و المتغيرات ، وصف من يتمكن حتى المختمقة اإلحصائية الطرق عمى -عديدة
 ىذه دراستيا في الباحثة أما .المتغيرات بين الفروق داللة تحديد وكذا وداللتيا العالقة نوعية

 الحمول بواسطة برنامج قامت بمعالجتيا و ، اإلحصائية األساليب من مجموعة عمى اعتمدت
والوسائل التي   WINDOWSتحت نظام( SPSS) االحصائية لمخدمات والمنتجات

 :استخدميا ىي 

 : الحسابي المتوسط حساب- 6-1

 __________  =     المتوسط    

                

. نمط االختيار الميني ومستوى الطموح الميني  درجات متوسطات لحساب استخدم وقد

 

 

=المتوّسط   
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 مربع االنحرافات مجموع
 عدد أفراد العّينة 

 مج ص ب

 ن

 :المعياري  االنحراف حساب- 6-2

                        

 = اإلنحراف المعياري

             

   .المتوسط عن القيم تباعد درجة لمعرفة استخدم وقد

                                   :معادلة لوشي - 6-3

 

. (تقيس) عدد المحكمين الذين وافقوا عمى العبارات =ع م نعم :   حيث
. (ال تقيس)عدد المحكمين الذين وافقوا عمى العبارات    =ع م ال 

.   العدد الكمي لمبنود = ن 
                    

                :   =معادلة لوشي لصدق االستبيان - ب 

.  مجموع معادالت صدق البنود =مج ص ب : حيث 

.  العدد الكمي لمبنود =         ن 

 

 

 

 

  مجموع ال–مجموع  نعم 

 ن
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R = 

 x2ر              

ر + 1  

 :هي معادلته و "بيرسون" االرتباط معامل حساب- 6-4

          𝑛   𝐱. 𝐲 −  𝐱 . 𝐲                            

                         [ 𝐧 𝐱𝟐 − ( 𝐱)𝟐 𝐧 𝐲𝟐 − ( 𝐲)𝟐]              
   

 في حساب الخصائص السيكومترية  لالستبيان بيرسون االرتباط معامل أستخدم     وقد
.  نمط االختيار الميني ومستوى الطموح الميني بين االرتباطية العالقة وكذا في الكشف عن

   :معامل سبيرمان براون  لحساب معامل ثبات االستبيان- 6-5 

 =ر

( 127-126،ص 2007زاهي،منصور، بن)                                          
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:  خالصة الفصل

بإتباع خطوات البحث العممي المعروفة من منيج مالئم وعينة ممثمة وأساليب احصائية 
مناسبة والتأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات القياس أمكن الشروع في الدراسة 

األساسية وذلك من خالل عرض النتائج المحصل عمييا وتحميميا ومناقشتيا وذلك في ضوء 
. فرضيات الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع الدراسة 

 



 النتائج في ضوء الفرضيات ومناقشة عرض                   الخامس الفصل 
       

 

 

 
 تمهيد

  عرض  نتائج الدراسة الميدانية -1
  عرض  ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية األولى  -2

 عرض ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثانية-   3

 عرض ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثالثة-  4

 عرض  ومناقشة النتائج  في ضوء الفرضية الفرعية الرابعة-  5

 عرض ومناقشة النتائج   في ضوء الفرضية الفرعية الخامسة-  6

 عرض  ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية السادسة-  7

 عرض  ومناقشة النتائج في ضوء الفرضية العامة- 8

 االستنتاج العام- 9

 اقتراحات الدراسة-  10  



 النتائج في ضوء الفرضيات ومناقشة عرض                   الخامس الفصل 
       

 

 

 



                           عرض ومناقشة النتائج في ضوء الفرضيات   الفصل الخامس             

 

 

110 

 :تمييد 

     غاية كل بحث عممي ىو تحميل النتائج الييا في ضوء الفرضيات التي طرحيا ، وعميو 
فإننا سنناقش ونقدم عرضا تحميميا مفصال لمنتائج التي توصمت الييا الدراسة الميدانية والتي 

 بمنحة االدماج لحاممي ومينة العقود ما قبل التشغيل أجريت عمى األفراد العاممين في 
وباستخدام نظام الحمول -  قطب شتمة– بكمية العموم االنسانية واالجتماعية الشيادات

 تم التوصل الى مجموعة من النتائج وتحميميا (SPSS)االحصائية لمخدمات والمنتجات 
حسب الفرضيات ابتداء من الفرضية العامة الى غاية الفرضية السادسة ، وفي ضوء النتائج 

 .المتوصل الييا تم تقديم جممة من االقتراحات واآلفاق البحثية 
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 :عرض نتائج الدراسة الميدانية - 1

يمثل نتائج المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري  (8)جدول رقم- 
 :واألىمية النسبية لكل من محاور االختيار الميني حسب نظرية جون ىوالند 

رقم 
المتوسط  محاور البيئات المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األىمية 
درجة  الترتيب النسبية

 الموافقة
المينية بيئة /م 1

 82% 0,58 2,46 تقميدية
موافق  1

البيئة المينية  / م  3
 82% 0,63 2,45 المستكشفة

موافق  2

البيئة  المينية / م  5
 78% 0,7 2,36 االجتماعية

موافق  3

البيئة المينية / م  6
 73% 0,74 2,2 الفنية

محايد  4

بيئة المينية /م 2
 71% 0,8 2,12 الواقعية

محايد  5

البيئة المينية / م  4
 70% 0,76 2,1 المغامرة

محايد  6

محايد   %76 0.70 2.28محاور ككل 

 :تحميل الجدول

حاور االختيار الميني وفق نظرية        االحصائية لمبيانات المتعمقة بم المعالجة تظير
محور البيئة المينية التقميدية   (1) وفق الجدول أعاله  حيث يحمل المحور رقمجون ىوالند

، ثم يميو ( موافق)وفق درجة  (2.46)وبمتوسط حسابي قدر بـــ  (األولى)كما لو نفس المرتبة 
، وبمتوسط حسابي قدر ( الثانية)محور البيئة المينية المستكشفة في المرتبة  (3)المحور رقم

ىو محور البيئة المينية االجتماعية  (5)، أما المحور رقم ( موافق)وفق درجة  (2.45)بــ 
وفق درجة موافق ، أما المحور  (2.36)، وبمتوسط حسابي قدر بـــ  (الثالثة)في المرتبة 

، وبمتوسط حسابي قدر بـــ ( الرابعة)ىو محور البيئة المينية الفنية في المرتبة  (6)رقم
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ىو محور المينية  (2)، ثم يميو المحور ما قبل األخير رقم(محايد)وفق درجة  (2.20)
، وقد نجد (محايد)وفق درجة  (2.12)حسابي قدر بـــ بمتوسط ،(5)المينية  الواقعية بالمرتبة 

( السادسة)ىو محور األخير وىو محور البيئة المينية المغامرة بالمرتبة  (4)أن المحور رقم
 ( .محايد)وفق درجة  (2.10)وبمتوسط حسابي قدر بـــ 

 : مستوى الطموح الميني ستبيانايوضح  (9)جدول رقم- 

 :تحميل الجدول

 

يتضح من خالل الجدول أعاله نتائج استبيان مستوى الطموح الميني حيث نجد أن المتوسط 
( .موافق)وفق درجة  (2.36 )ـــالحسابي قدر ب

 
 درجة الموافقة

 
 استبيان مستوى الطموح المتوسط الحسابي االنحراف المعياري األىمية النسبية

  االستبيان ككلنتائج 2.36 0.57 79% موافق
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 :يمثل استجابات أفراد العينة لمحور البيئة المينية التقميدية  (10)جدول رقم-

  : عرض نتائج الدراسة- 

رقم 
غير  موافق بيئة المينية تقميدية /م الفقرة

المتوسط  محايد موافق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
درجة  الترتيب النسبية

 الموافقة

2 
أفضل إنجاز الميام 

 موافق 1 00% 0,00 3,00 0 0 40 .بدقة خطوة تمو األخرى

8 
أحب تنظيم مكان العمل 

قبل البدء في العمل 
 نفسو 

 موافق 2 %98 0,32 2,95 0 1 39

5 

أفضل وجود أنظمة 
ولوائح و ارشادات 

محددة وواضحة لمعمل 
. بيا
 

 

 موافق 3 %98 0,32 2,95 0 1 39

6 
أميل الى األعمال التي 
تتعمق بتنظيم األشياء 

 .وترتيبيا 
 موافق 4 %92 0,54 2,75 6 2 32

3 

أتجنب المواقف التي 
بحاجة إلى عالقات 
شخصية وميارات 

 جسدية

 محايد 5 %72 0,80 2,15 14 10 16

أفضل النشاطات  4
 .المفظية والعددية

 محايد 6 %71 0,88 2,12 9 13 18

1 
أحب العمل الذي 

يتطمب التعامل مع 
 .األرقام

 محايد 7 %68 0,93 2,05 6 16 18

7 
أتجنب تقبل االرشادات 
من الآلخرين من غير 

 مناقشة
 محايد 8 %57 0,85 1,70 8 22 10

المتوسط العام/ نتيجة المحور األول   موافق  %82 0,58 2,46 
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 :تحميل الجدول 

حيث تحمل  البيئة المينية التقميديةمحور عمى يتضح من الجدول أعاله استجابات األفراد 
بالمرتبة األولى بمتوسط " أفضل إنجاز الميام بدقة خطوة تمو األخرى( " 2)العبارة رقم 

( 4-3-2) في المرتبة (6-5-8)أما، العبارات رقم  (موافق)ضمن فئة ( 3)حسابي قدر بـ 
 اتالعبار ثم تمييا ، (موافق)ضمن فئة (  2.75-2.95-2.95)ــبمتوسطات حسابية قدرت ب

      بمتوسط حسابي قدر( 7 – 6 -5) المدرجة في الجدول أعاله في المرتبة (1-4-3) رقم
في  (7) ،وفي األخير نجد العبارة رقم (محايد)  بدرجة عمى التوالي(2.05-2.12-2.15)ـ ب

( 1.70)المدرجة ضمن الجدول أعاله  حيث قدر المتوسط الحسابي بــ  (8)المرتبة األخيرة
  .وفق رجة محايد

 : يمثل استجابات أفراد عينة لمحور البيئة المهنية الواقعية:(11)جدول رقم

رقم 
 الفقرة

غير  موافق الواقعية  المينيةبيئة/م
المتوسط  محايد موافق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األىمية 
درجة  الترتيب النسبية

 الموافقة

أستمتع بتصوير المناظر  11
 .الطبيعية

28 6 6 2,60 0,71 %87 1 
 موافق

 مافق 2 85% 0,75 2,55 6 6 28 .أحب ممارسة الرياضية 10

14 
أفضل األعمال اليدوية 
البارعة والتعاون مع 

 .اآلالت والمعدات  
20 9 11 2,28 0,82 %76 3 

 محايد

12 
أفضل العمل في اليواء 
الطمق عن العمل داخل 

 .أجواء المكتب
21 11 8 2,25 0,87 

%75.3 
 4 

 محايد

9 
أتجنب النشاطات التي 

تتطمب تناسقا حركيا 
 .وقوة وميارة جسمية

10 14 16 1,90 0,78 %63 5 
 محايد

13 
أستمتع بالعمل في 

المجاالت التي تتطمب 
 .مني بذل جيد بدني

غير  6 %54 0,84 1,62 7 24 9
 موافق
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15 

أتجنب المواقف التي 
تتطمب ميارة لفظية أو 
ليا عالقة بالتعامل مع 

 اآلخرين

8 23 9 1,62 0,81 %54 7 
غير 
 موافق

محايد   71% 0,80 2,12المتوسط العام / نتيجة المحور الثاني 

 

 :تحميل الجدول

حيث تحمل  البيئة المينية الواقعيةمحور عمى يتضح من الجدول أعاله استجابات األفراد 
  بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر      "أستمتع بتصوير المناظر الطبيعية( " 11)العبارة رقم

بمتوسط  المدرجة ضمن الجدول أعاله (10)ضمن فئة موافق ، أما العبارة  (2.60 )ــب
       رقمات ثم جاءت العبار ، (موافق)ضمن فئة ( الثانية)في المرتبة  (2.55)ــــ حسابي قدر ب

عمى (1.90-2.25-2.28)ـــب بمتوسط حسابي قدر( 5 و4 و3)في المرتبة  (14-12-9)
أستمتع بالعمل في المجاالت التي تتطمب مني ( " 13)،ثم العبارة رقم (محايد)بدرجةالتوالي 

(  6)وفي المرتبة (1.62)بالمرتبة ما قبل األخيرة بمتوسط حسابي قدره " بذل جيد بدني
أتجنب المواقف التي تتطمب ميارة لفظية أو ليا عالقة بالتعامل ( " 15)والعابرة األخيرة رقم 

( 1.62)المدرجة ضمن الجدول أعاله بمتوسط حسابي قدر بــ (7) في المرتبة  "مع اآلخرين
  .(غير موافق)بدرجة 

 : المستكشفة  المهنيةيمثل استجابات أفراد العينة لمحور البيئة (12)جدول رقم
رقم 

 الفقرة
 

المينية البيئة / م 
المستكشفة 

غير  موافق
 موافق

المتوسط  محايد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة  الترتيب
 الموافقة

5 
أميل الى التنظيم 
والفيم أكثر من 

 .السمطة
 موافق 1 %97 0,44 2,90 0 2 38

 موافق 2 95% 0,36 2,85 6 0 34أفضل المين العممية  6
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 .والفكرية

7 

أميل الى التنظيم 
والفيم والبحث عن 

عمل األشياء 
 وعالقتيا

 موافق 3 %95 0,43 2,85 4 1 35

3 
أفضل التفكير العميق 
لمتوصل الى حمول 

 لممشكالت
 موافق 4 %90 0,69 2,70 2 5 33

4 
أحب تنفيذ المشاريع 
معتمدا عمى أفكاري 

 الخاصة
 موافق 5 %85 0,71 2,55 8 5 27

1 

أستمتع الى نشاطات 
العمل الغامض 
والبحث عن عمل 
 األشياء وعالقتيا

 محايد 6 %77 0,76 2,32 13 7 20

8 
أحب العمل الذي 
يتيح لي اجراء 
 .العمميات الحسابية

 محايد 7 %67 0,92 2,02 7 16 17

2 
أتجنب التفاعل 

االجتماعي وتكوين 
 العالقات

غير  8 %47 0,71 1,42 7 28 5
 موافق

موافق   82% 0,63 2,45المتوسط العام / نتيجة المحور الثالث 

 

: تحميل الجدول 

 حيث محور البيئة المينية المستكشفةلجدول أعاله استجابات األفراد عمى  خالل ايتضح من 
مرتبة األولى بمتوسط ال"  أميل الى التنظيم والفيم أكثر من السمطة( "5)تحمل العبارة رقم

 (5-4-3-2) بالمرتبة(4-3-7-6) العباراتو (.موافق)ضمن فئة (2,90)حسابي قدرب
 ثم .(موافق)بدرجة  عمى التوالي (2.55-2.70-2.85-2.85) بــ بمتوسط حسابي قدر
(  2.02 - 2.32)بمتوسط حسابي قدر بـــ  (8-7-6)بالمرتبة   (8-1)يمييا العبارات رقم 
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 أتجنب التفاعل االجتماعي وتكوين ( "2)ة  رقم وفي األخير نجد أن العبار .(محايد)بدرجة 
أن المدرجة ضمن الجدول أعاله  و (8) في المرتبة المدرجة في الجدول أعاله  "العالقات

 .(غير موافق)بدرجة  (1.42)ــالمتوسط الحسابي قدر ب

 :يمثل استجابات أفراد العينة لمحور البيئة المينية المغامرة  (13)جدول رقم

 :تحميل الجدول

 حيث محور البيئة المينية المغامرةلجدول أعاله استجابات األفراد عمى  خالل ايتضح من 
مرتبة األولى بمتوسط حسابي الب " أتمتع بالقدرة عمى اقناع اآلخرين بآرائي"( 5)تحمل العبارة رقم

رقم 
 الفقرة

 
البيئة المينية / م 

المغامرة 
غير  موافق

المتوسط  محايد موافق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
درجة  الترتيب النسبية

 الموافقة

5 
أتمتع بالقدرة عمى اقناع 

 موافق 1 82% 0,64 2,45 16 3 21 .اآلخرين بآرائي

1 
أفضل الميام التي تتيح 

لي التخطيط والتنظيم لعمل 
 .اآلخرين

 محايد 2 %77 0,72 2,30 16 6 18

7 
أستمتع بتوجيو اآلخرين 
فيما يقومون بو من 

 .نشاط
 محايد 3 %74 0,80 2,22 13 9 18

أحب تحمل مسؤولية  4
 محايد 4 72% 0,86 2,15 10 12 18 األنشطة والفعاليات

أفضل العمل في نطاق  3
 محايد 5 69% 0,80 2,07 15 11 14 .القضايا االجتماعية 

2 
أتجنب الميارات المفظية 
التي بحاجة الى جيود 

 .عقمية 
 محايد 6 %60 0,76 1,80 16 16 8

6 
أىتم والمركز االجتماعي 
وأميل الى األعمال الغير 

 .العادية والخطرة
 محايد 7 %56 0,73 1,68 15 19 6

محايد   70% 0,76 2,10المتوسط العام / نتيجة المحور الرابع 
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بمتوسط حسابي قدر  (2-3-4-7-1) العباراتو (.موافق)ضمن فئة (2,45)قدرب
 وفي األخير نجد (.محايد)بدرجة  عمى التوالي (1.80-2.07-2.15-2.22-2.30)ــب

 في  " أىتم والمركز االجتماعي وأميل الى األعمال الغير العادية والخطرة" ( 6 )العبارة  رقم 
  (.محايد)بدرجة   (1.68)المدرجة ضمن الجدول أعاله بمتوسط حسابي قدر ب  (7)المرتبة

 :يمثل استجابات أفراد العينة لمحور البيئة المينية االجتماعية  (14)جدول رقم

 

 

 

رقم 
 الفقرة

 
المينية البيئة / م 

االجتماعية 
 محايد غير موافق موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 الترتيب النسبية

درجة 
 الموافقة

أحب مساعدة زمالئي في  4
 .حل مشكالتيم

 موافق 1 %94 0,45 2,82 5 1 34

أحب المشاركة في االعمال  5
 موافق 2 94% 0,50 2,82 3 2 35 .التطوعية 

أساعد الناس لحل  7
 موافق 3 84% 0,75 2,52 7 6 27 .مشاكميم

3 
أمتمك ميارات لفظية جيدة 

باإلضافة الى ميارات 
 االتصال

 موافق 4 %83 %64 2,50 14 3 23

أبادر بالحديث عند االلتقاء  6
 .بزمالء جدد

 محايد 5 %77 %82 2,30 10 9 21

1 
أفضل التدريس والخدمات 
االجتماعية و االرشادات 

 .النفسية 
 محايد 6 %63 %91 1,88 7 19 14

2 
أتجنب المواقف التي تتطمب 
حل مشاكل بطريقة عقمية 

 .وميارات جديدة 
 محايد 7 %57 %85 1,70 8 22 10

موافق   78% 70% 2,36 المتوسط العام/ نتيجة المحور الخامس 
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 :تحميل الجدول

 محور البيئة المينية االجتماعيةلجدول أعاله استجابات األفراد عمى  خالل ايتضح من 
مرتبة األولى الب "  أحب مساعدة زمالئي في حل مشكالتيم( "4)حيث تحمل العبارة رقم

 بمتوسط (2-3-4-7-1)العباراتو(.موافق)ضمن فئة (2,45)ـــب بمتوسط حسابي قدر
  وفي (.محايد)بدرجة  عمى التوالي (1.80-2.07-2.15-2.22-2.30)ـــ ب  حسابي قدر

 أىتم والمركز االجتماعي وأميل الى األعمال الغير العادية  ( "6 )األخير نجد العبارة  رقم 
(  1.68)المدرجة ضمن الجدول أعاله بمتوسط حسابي قدر بـــ  (7)  في المرتبة "والخطرة
  .(محايد)بدرجة 

 : الفنية  المهنيةيمثل استجابات أفراد العينة لمحور البيئة (15)جدول رقم
 

رقم 
 الفقرة

 
 الفنية  المينيةالبيئة/ م 

المتوسط  محايد غير موافق موافق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة  الترتيب
 الموافقة

 موافق 1 94% 0,45 2,82 5 1 34 أحب السفر 7

4 
أحب تعمم المغات المختمفة 

 موافق 2 %92 0,59 2,75 4 3 33 .

أحب تصميم الديكور  5
 محايد 3 73% 0,81 2,18 13 10 17 والمسرح

أستمتع بكتابة القصص  6
 محايد 4 69% 0,80 2,08 15 11 14 والمقاالت

1 
أستمتع برسم األشخاص 

 محايد 5 64% 0,83 1,92 13 15 12 .والمناظر

أستمتع بكتابة الشعر  3
 محايد 6 64% 0,89 1,92 9 17 14 والرسم

أستمتع بالعزف عمى اآللة  2
 محايد 7 57% 0,82 1,70 10 21 9 .الموسيقية

محايد   73% 0,74 2,20المتوسط العام / نتيجة المحور السادس 
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 :تحميل الجدول

 حيث محور البيئة المينية الفنيةلجدول أعاله استجابات األفراد عمى  خالل ايتضح من 
ضمن  (2,82)ــ ب مرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرالب" السفر  أحب ( "7)تحمل العبارة رقم

 ثم يمييا .(الثانية) في المرتبة(2.75)ــ بمتوسط حسابي قدر ب (4)ة رقم  العبارو .(موافق)فئة
وفي ( محيد)بدرجة (6-5-4-3)عمى التوالي في المرتبة  (3-1-6-5)العبارات رقم 

( 7)  في المرتبة " أستمتع بالعزف عمى اآللة الموسيقية (  "2 )األخير نجد العبارة  رقم 
  (.محايد)بدرجة   (1.70)المدرجة ضمن الجدول أعاله بمتوسط حسابي قدر بــ 

 :يمثل استجابات أفراد العينة الستبيان مستوى الطموح  (16)جدول رقم

رقم 
غير  موافق استبيان مستوى الطموح الفقرة

المتوسط  محايد موافق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
درجة  الترتيب النسبية

 الموافقة

أطمح الوصول الى  15
 .مستوى ممتاز

 موافق 1 %100 0 3 0 0 40

أحب أن أعمل في مجال  5
 موافق 2 99% 0,158 2,98 1 0 39 .تخصصي

17 
أميل الى معرفة كل 
المعمومات المتعمقة 

 .بعممي
 موافق 3 %99 0,158 2,98 1 0 39

ثقتي بنفسي وقدراتي كبيرة  16
 .في تحقيق ما أسعى اليو

 موافق 4 %98 0,221 2,95 2 0 38

3 

أرغب في الحصول عمى 
عمل جيد أو وظيفة فأثابر 
وأجيد نفسي حتى أحصل 

 .عمى ذلك

 موافق 5 %97 0,267 2,92 3 0 37

 موافق 6 97% 0,379 2,9 2 1 37 .أميل لمتجديد في حياتي 10

ال يزعجني نقد اآلخرين  21
 موافق 7 97% 0,379 2,9 2 1 37 لي

لدي أىداف واضحة في  23
 موافق 8 93% 0,516 2,8 4 2 34 .حياتي
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أفضل وظيفة أفضل من  1
 موافق 9 93% 0,53 2,78 5 2 33 .وظيفتي الحالية

أشعر أني أمتمك قدرات  22
 موافق 10 92% 0,48 2,77 7 1 32 .أكثر من منصبي ىذا

 موافق 11 92% 0,588 2,75 4 3 33 .أتصدى لمفشل دائما 11
 موافق 12 92% 0,543 2,75 6 2 32 .ال أفكر بالفشل دائما 24

19 
يشغمني التفكير 

 .بالمستقبل
 موافق 13 %87 0,705 2,62 5 5 30

 موافق 14 79% 0,897 2,38 3 11 26 .أىدافي في العمل محددة 18

4 
أعتقد أن األصح أن أنتظر 

حتى تأتيني الفرصة 
 .المناسبة

 محايد 15 %71 0,911 2,12 7 14 19

7 

يصيبني التعب أو الممل 
فيمنعني من مواصمة 
األعمال التي أريد أن 

 .أتميا

 محايد 16 %71 0,911 2,12 7 14 19

12 
أعتقد أن األصح أن أنتظر 

حتى تأتيني الفرصة 
 .المناسبة

 محايد 17 %71 0,939 2,12 5 15 20

8 
عند القيام بعمل ولم تظير 
نتائجو بسرعة لم أتركو 

 .لعمل آخر
 محايد 18 %67 0,8 2,02 15 12 13

14 
أفضل العمل مع الجماعة 

وأرغب أن أتولى دور 
 .القيادة بالنسبة إلييم

 محايد 19 %60 0,791 1,8 14 17 9

13 
أنا غير راض بمعيشتي 
 محايد 20 53% 0,844 1,58 5 26 9 .ومركزي الحالي بوجو عام

6 
أؤمن بأن نجاحي  في 

الحياة يعود لحظي وليس 
 .لجيدي

 محايد 21 %49 0,751 1,48 7 27 6

20 
يدفعني الفشل في عمل ما 
و أتركو وال أحاول العودة 

 .إليو مرة أخرى
غير  22 %47 0,672 1,4 8 28 4

 موافق

غير  23 43% 0,564 1,3 8 30 2أميل إلى االستمرار في  2
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عممي والبقاء فيو لمدة 
 .طويمة وال أغيره

 موافق

9 
أترك حاجياتي اليومية 
لشخص ما يعينني عمى 

 .قضائيا
غير  24 %42 0,588 1,25 4 33 3

 موافق

المتوسط العام/ نتيجة االستببان  موافق   %79 0,57 2,36 
 

 :تحميل الجدول

الموضحة في الجدول    باستبيان مستوى الطموحتظير المعالجة االحصائية لمبيانات المتعمقة
  ة العبارحيث تحملاستجابات األفراد   أعاله

 حيث محور البيئة المينية الفنيةلجدول أعاله استجابات األفراد عمى خالل ايتضح من 
مرتبة األولى بمتوسط حسابي الب "  أطمح الوصول الى مستوى ممتاز"( 15)تحمل العبارة رقم

-22-1-23-21-10-3-16-17-5)ات رقم  العباروتمييا (.موافق)ضمن فئة (3)ــب قدر
-2.92-2.95-2.98-2.98)ـــ بمتوسط حسابي قدر بعمى التوالي(11-24-19-18

-3-2) في المرتبة(2.90-2.90-2.80-2.78-2.77-2.75-2.75-2.62-2.38
-14-8-12-7-4) ثم يمييا العبارات رقم .(4-5-6-7-8-9-10-11-12-133-14

وفي ( محايد)بدرجة (21-20-19-18-17-16-15)عمى التوالي في المرتبة  (13-6
المدرجة ضمن الجدول أعاله  (23-22)في المرتبة  (2-20 )األخير نجد العبارة  رقم 
( 9)والعبارة األخيرة رقم(  غير وافق)بدرجة   (1.30-1.40)بمتوسط حسابي قدر ب 

  (.غير موافق)بدرجة  (1.25)بمتوسط حسابي قدر ب  (24)المدرجة في المرتبة 
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 :ةمناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراس- 1-2

بعد تعرضنا لجداول استجابات أفراد العينة سنتطرق الى تفسير ومناقشة الفرضيات وىذا من 
بين خالل ما توصمت اليو الباحثة من نتائج في الدراسة الحالية،وقد حاولت معرفة العالقات 

وقد استندت في ىذه  جون ىوالندنمط االختيار الميني ومستوى الطموح الميني وفق نظرية 
 والجانب المناقشة وتفسير الفرضيات عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة

 .النظري

 :ولىاألالفرعية  الفرضية مناقشة نتائجعرض و-2

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  : " تنص الفرضية الفرعية األولى عمى أنو
 مينة العقود ما" األفراد العاممين فيلدى  التقميدية ومستوى الطموح  الميني  المهنيةالبيئة 

–بكمية العموم االنسانية واالجتماعية  ، "قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات
. -بسكرة

  المهنية لحساب العالقة بين البيئة (ر) بيرسونالختبار صحة ىذا الفرض استخدم معامل 
 .التقميدية ومستوى الطموح  الميني وداللتيما كما ىو موضح في الجدول 

 المهنية  يوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون بين البيئة:  (17)الجدول رقم- 
 :التقميدية ومستوى الطموح الميني

  مستوى الداللة  قيمة لمعامل بيرسون عدد أفراد العينة

 0.05غير دال عند  0.31 40

 غير دال عند مستوى 0.31 "بيرسون"من خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل االرتباط 
وىذا يعني أنو ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة   ( 0.05)الداللة 

 .المينية التقميدية ومستوى الطموح الميني
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 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية األولى- 

 الذي يوضح النتائج الخاصة بعالقة (17)وقد بينت نتائج الدراسة من خالل الجدول رقم 
البيئة المينية التقميدية ومستوى الطموح الميني ، وبعد مقارنة النتائج المتحصل عمييا من 

نجد أنو ال توجد عالقة بين البيئة المينية التقميدية و مستوى  ((SPSS مخرجات برنامج
قبل التشغيل ومنحة االدماج  مينة العقود ما" الطموح الميني لدى األفراد العاممين في 

ويمكن ارجاع ىذه النتيجة الى أن ىذه . بكمية العموم االنسانية واالجتماعيةلحاممي الشيادات
البيئة لوحدىا غير كافية لتحقيق مستوى الطموح لدي  عينة الدراسة ، من خالل االلتزام 

والتقيد بالقوانين واألنظمة  وىذا ما يجعميم ينفرون من تنظيم األشياء وترتيبيا داخل العمل 
 .مما يولد لدييم طاقة سمبية نحو تحقيق اليدف المرغوب فيو

 :ثانيةال الفرعية  الفرضية مناقشة نتائجعرض و- 3

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  : " تنص الفرضية الفرعية الثانية عمى أنو
 مينة العقود ما" األفراد العاممين فيلدى البيئة المينية الواقعية ومستوى الطموح  الميني  
   . بالجامعة"قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات 

لحساب العالقة بين البيئة المينية  (ر) بيرسونالختبار صحة ىذا الفرض استخدم معامل 
 .الواقعية ومستوى الطموح  الميني وداللتيما كما ىو موضح في الجدول 

 يوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون بين البيئة المينية :  (18)الجدول رقم- 
 :الواقعية ومستوى الطموح الميني

 مستوى الداللة  قيمة لمعامل بيرسون عدد أفراد العينة

 0.05غير دال عند  0.25 40

غير دال عند مستوى  0.25"بيرسون"من خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل االرتباط 
وىذا يعني أنو ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة المينية   ( 0.05)

 .الواقعية ومستوى الطموح الميني
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 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعيةالثانية - 

 الذي يوضح النتائج الخاصة بعالقة (18)وقد بينت نتائج الدراسة من خالل الجدول رقم 
البيئة المينية الواقعية ومستوى الطموح الميني ، وبعد مقارنة النتائج المتحصل عمييا من 

 نجد أنو ال توجد عالقة بين البيئة المينية الواقعية و مستوى ((SPSS مخرجات برنامج
قبل التشغيل ومنحة االدماج  مينة العقود ما" الطموح الميني لدى األفراد العاممين في 

ويمكن ارجاع ىذه النتيجة الى أن ىذه . بكمية العموم االنسانية واالجتماعيةلحاممي الشيادات
البيئة ال توفر لألفراد العاممين  طموحيم كما نجدىا تتميز ىذه البيئة بالتصرف والفعل أكثر 

من التفكير و ىذا مما يؤدي النخفاض مستوى طموح العامل داخل المؤسسة كما أنيا 
وىذا مخالفة لقيميم و تعامميم مع مشاكل الحياة وال توفر الميادين التي يبدي العامل كفاءتو  

  .الميني والنفسي والتحصيل واالنجاز واإلبداعاستقرار مما يؤدي الى عدم

 :ثالثةال الفرعية  الفرضية مناقشة نتائجعرض و- 4

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  : " تنص الفرضية الفرعية الثالثة عمى أنو
مينة العقود " األفراد العاممين في لدى  ومستوى الطموح  الميني  مستكشفةالبيئة المينية ال

– بكمية العموم االنسانية واالجتماعية "قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات  ما
. -بسكرة

لحساب العالقة بين البيئة المينية  (ر) بيرسونالختبار صحة ىذا الفرض استخدم معامل 
 .المستكشفة ومستوى الطموح  الميني وداللتيما كما ىو موضح في الجدول 

 يوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون بين البيئة المينية :  (19)الجدول رقم- 
 :ومستوى الطموح المينيالمستكشفة 

 مستوى الداللة  قيمة لمعامل بيرسون عدد أفراد العينة

 0.05غيردال عند  0.42 40
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 غير دالة عند مستوى 0.42 "بيرسون"من خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل االرتباط 
وىذا يعني أنو ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة   ( 0.05)الداللة 

 .المينية المستكشفة ومستوى الطموح الميني

 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية الرابعة- 

 الذي يوضح النتائج الخاصة بعالقة (19)وقد بينت نتائج الدراسة من خالل الجدول رقم 
البيئة المينية المستكشفة ومستوى الطموح الميني ، وبعد مقارنة النتائج المتحصل عمييا من 

 نجد أنو ال توجد عالقة بين البيئة المينية المستكشفة و مستوى ((SPSS مخرجات برنامج
قبل التشغيل ومنحة االدماج  مينة العقود ما" الطموح الميني لدى األفراد العاممين في 

ويمكن ارجاع ىذه النتيجة أن ىذه البيئة       . بكمية العموم االنسانية واالجتماعيةلحاممي الشيادات
ال توفر طموحات األفراد من خالل المين التي يفضميا ،وذلك يجعل العمال في حالة من 

الضغوطات النفسية مما يجعميم غير قادرين في التفكير العميق لموصول  ما يطمحون اليو 
وحل مشاكميم ويتجنبوا التفاعل االجتماعي وتكوين العالقات مما يؤدي الى انخفاض  

 .استقرارىم الميني مستوى طموحيم الميني 

 :رابعةال الفرعية  الفرضية مناقشة نتائجعرض و- 5

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  : " تنص الفرضية الفرعية الرابعة عمى أنو
قبل  مينة العقود ما" البيئة المينية المغامرة ومستوى الطموح  الميني لألفراد العاممين في 

. -بسكرة–بكمية العموم االنسانية واالجتماعية   ،التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات

لحساب العالقة بين البيئة المينية   (ر) بيرسونالختبار صحة ىذا الفرض استخدم معامل 
 .المغامرة ومستوى الطموح  الميني وداللتيما كما ىو موضح في الجدول 
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 يوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون بين البيئة المينية :  (20)الجدول رقم- 
 : ومستوى الطموح المينيالمغامرة

 مستوى الداللة  قيمة لمعامل بيرسون عدد أفراد العينة

 0.05غير دال عند  0.25 40

 غير دال عند مستوى 0.25 "بيرسون"من خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل االرتباط 
وىذا يعني أنو ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة   ( 0.05)الداللة 

 .المينية  المغامرة ومستوى الطموح الميني

 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية الرابعة- 

 الذي يوضح النتائج الخاصة بعالقة (20)وقد بينت نتائج الدراسة من خالل الجدول رقم 
البيئة المينية المغامرة و مستوى الطموح الميني ، وبعد مقارنة النتائج المتحصل عمييا من 

نجد أنو ال توجد عالقة بين البيئة المينية المغامرة و مستوى ( (SPSS مخرجات برنامج
قبل التشغيل ومنحة االدماج  مينة العقود ما" الطموح الميني لدى األفراد العاممين في 

ويمكن ارجاع ىذه النتيجة الى أن ىذه . بكمية العموم االنسانية واالجتماعيةلحاممي الشيادات
البيئة ال توفر طموحات العمال  من خالل عدم  توفير المين ذات الميارة المفظية و الجيود 

عقمية مما يجعميم في حالة من الضغوطات نفسية و غير قادرين عمى ممارسة قوة التأثير 
 الميني والنفسي والتحصيل واالنجاز واإلبداع وىذا مما يؤدي الى عدم استقرارعمى اآلخرين 

 .  المستقبمي المينيوبالتالي الحد من طموحيم

 :خامسةال الفرعية  الفرضية مناقشة نتائجعرض و- 6

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  : " تنص الفرضية الفرعية الخامسة عمى أنو
قبل  مينة العقود ما"البيئة المينية االجتماعية ومستوى الطموح  الميني األفراد العاممين في 

. -بسكرة–بكمية العموم االنسانية واالجتماعية  ،التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات

لحساب العالقة بين البيئة المينية  (ر)الختبار صحة ىذا الفرض استخدم معامل بيرسون 
 .االجتماعية ومستوى الطموح  الميني وداللتيما كما ىو موضح في الجدول 
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  يوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون بين البيئة المينية:  (21)الجدول رقم- 
 : ومستوى الطموح المينياالجتماعية

 مستوى الداللة  قيمة لمعامل بيرسون عدد أفراد العينة

 0.05غير دال عند  0.44 40

 

 غير دال عند مستوى 0.44 "بيرسون"من خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل االرتباط 
وىذا يعني أنو ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة   ( 0.05)الداللة 

 .المينية االجتماعية ومستوى الطموح الميني

 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية الخامسة- 

 الذي يوضح النتائج الخاصة بعالقة (21)وقد بينت نتائج الدراسة من خالل الجدول رقم 
البيئة  المينية االجتماعية و بمستوى الطموح الميني ، وبعد مقارنة النتائج المتحصل عمييا 

نجد أنو ال توجد عالقة بين البيئة المينية االجتماعية و  ((SPSS من مخرجات برنامج
قبل التشغيل ومنحة االدماج  مينة العقود مامستوى الطموح الميني لدى األفراد العاممين في 

ويمكن ارجاع ىذه النتيجة الى أن ىذه . بكمية العموم االنسانية واالجتماعيةلحاممي الشيادات
البيئة ال توفر لمعمال ميارات لفظية و ميارات تتعمق بالعالقات االجتماعية لتحقيق طموحيم 

نحو العمل ىذا مما يؤدي الى انخفاض من مستوى طموحيم وتعميميم وعدم ايصال 
الخدمات االجتماعية و االرشادات والمعالجة النفسية  مما يجعميم يتجنبون المواقف التي 

القدرة عمى تعديل وتفسير وال يممكون . تتطمب حل لممشاكل بطريقة تجريدية و ميارات جديدة
، مما رغبة في االىتمام والتعامل مع اآلخرين نجدىم فاقدين عامل الالسموك اإلنساني، و

  عالقات شخصية متكررة وطويمة األمديؤدي بيم الى حالة عدم االرتياح و االىتمام لتكوين
 .مخاطر انفعالية وعاطفيةوالمخاطر العمل الرئيسية وقد يتعرضون  الى 
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 :سادسةال الفرعية  الفرضية مناقشة نتائجعرض و- 7

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  : " تنص الفرضية الفرعية السادسة عمى أنو
قبل  مينة العقود ما" األفراد العاممين في لدى البيئة المينية الفنية ومستوى الطموح  الميني  

. -بسكرة–بكمية العموم االنسانية واالجتماعية التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات 

لحساب العالقة بين البيئة المينية  (ر) بيرسونالختبار صحة ىذا الفرض استخدم معامل 
 .الفنية ومستوى الطموح  الميني وداللتيما كما ىو موضح في الجدول 

 يوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون بين البيئة المينية الفنية :  (22)الجدول رقم- 
 :ومستوى الطموح الميني

 مستوى الداللة  قيمة لمعامل بيرسون عدد أفراد العينة

 0.05غيردال عند  0.22 40

 

ارتباط غير  ويعبر عن 0.22 "بيرسون"من خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل االرتباط 
وىذا يعني أنو ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة   ( 0.05)دال عند مستوى الداللة 

 .احصائية بين البيئة المينية الفنية ومستوى الطموح الميني

 : مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية السادسة- 

 الذي يوضح النتائج الخاصة بعالقة (22)وقد بينت نتائج الدراسة من خالل الجدول رقم 
البيئة المينية الفنية و بمستوى الطموح الميني ، وبعد مقارنة النتائج المتحصل عمييا من 

نجد أنو ال توجد عالقة بين البيئة المينية الفنية و مستوى  ((SPSS مخرجات برنامج
قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي  مينة العقود ماالطموح الميني لدى األفراد العاممين في 

ويمكن ارجاع ىذه النتيجة الى أن البيئة المينية . بكمية العموم االنسانية واالجتماعيةالشيادات
الفنية غير كافية لوحدىا لتوفير مستوى الطموح الميني لدى العمال داخل المؤسسة كما 
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يتجنبون المواقف التي تتطمب ميارات جسمية والمشاكل التي تتطمب التفاعل مع اآلخرين 
وما يطمحون اليو مما يجعميم غير قادرين لمتعامل مع مشكالت البيئة من خالل التعبير 

الذاتي، مما يؤدي بيم إلى االحباط في بعض األحيان  وشعورىم بالعجز عن التعبير 
العاطفي وال يمتمكون قيم تعبر عن االرتياح وعدم القدرة عمى ايصال ما يريدون وما يفكرون 
فيو وما يطمحون في تحقيقو ، حيث نجد أن البيئة المينية الفنية ال ترفع من مستوى الطموح 

 .الميني لمعامل

 : الفرضية العامةمناقشة نتائجعرض و- 8

نمط عالقة ارتباطية  ذات داللة احصائية بين " تنص الفرضية العامة عمى أنو توجد 
 ولمتأكد من صحة ىذا ". جون ىوالنداالختيار الميني ومستوى الطموح الميني وفق نظرية 

لحساب العالقة بين متغيري الدراسة ، وداللتيما كما  (ر) بيرسونالفرض استخدم معامل 
 :ىو موضح في الجدول التالي 

نمط االختيار يمثل نتائج معامل ارتباط بيرسون لدرجة االرتباط بين   (:23)الجدول رقم
مينة "األفراد العاممين فيلدى   جون ىوالندالميني ومستوى الطموح الميني وفق نظرية 

، بكمية العموم االنسانية قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات  العقود ما
 -بسكرة–واالجتماعية 
 مستوى الداللة  قيمة لمعامل بيرسون عدد أفراد العينة

 0.05غير دال عند  0.32 40

 

مستوى الداللة دالة عند  0.32 "بيرسون"من خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل االرتباط 
وىذا يعني أنو ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين نمط االختيار  (0.05)

 لدى أفراد العينة وبالتالي رفض جون ىوالندالميني ومستوى الطموح الميني وفق نظرية 
  .   الفرضية العامة
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 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة-  

الذي يوضح النتائج الخاصة ( 23)وقد بينت نتائج ىذه الدراسة من خالل الجدول رقم 
بعالقة  نمط االختيار الميني بمستوى الطموح الميني ، وبعد مقارنة النتائج المتحصل من 

نمط االختيار الميني ومستوى نجد أنو ال توجد عالقة بين ( SPSS) من مخرجات برنامج
قبل   مينة العقود ماين فيلمالعا لدى األفراد جون ىوالندالطموح الميني وفق نظرية 

 بكمية العموم االنسانية واالجتماعية ، ويمكن التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات
ارجاع ىذه النتيجة الى أن األفراد الذين يعممون في أعمال ال تالئم شخصياتيم يكونوا أكثر 

 ، حيث نجد ىذه المينة ال توفر جون ىوالنداحتماال لترك العمل وىذه النتيجة منافية لنظرية 
لألفراد العاممين طموحيم حسب اختيارىم الميني والمتعمق بقراراتو الشخصية وعدم تشابو 

سمات األفراد الشخصية مع البيئات المينية وىذا ما يجعل العمال غير مستقرين مينيا 
ألن عممية اختيار االنسان لمينة ليست نتيجة .ونفسيا ، وغير قادرين لالنجاز واإلبداع 

عامل واحد أو دافع واحد ، بل نتيجة تفاعل عوامل ودوافع كثيرة تييمن عمى ىذا االختيار 
منيا عوامل ذاتية تتصل بشخصيتو وتكوينو النفسي ، وأخرى خارجية تتصل بالبيئة المينية 

االجتماعية وبمجال العمل في المين المختمفة ، وأن كمما كان اختيار الفرد لمينة غير 
متطابقة مع طموحو الميني كمما كانت اتجاىاتو أكثر نفورا مينيا عند اتخاذ القرار الميني 

 شبيية بشخصيات تمك البيئة يفترض أنيم  غيرفردال أن كل بيئة يمتحق بيا ىوالند يقترحكما 
. نمط شخصياتيم مع تناسب  ال التي بيئةالمنتجين في  غير  سعيدين و غيرسوف يكونون

 :االستنتاج العام - 9
حسب قدراتو وميولو وسماتو أظيرت النتائج أىمية كبيرة  لالختيار الفرد لمينة من المين 

بين توافق  وعندما يتم االختيار الصحيح والموفق يكون الشخصية وظروفو االجتماعية
 مع مواقفو النفسية أي مقدار تشابو سماتيم مع أنماط مطابقتيا وة الفردخطوط شخصي

 وىذا ما يؤدي بيم الى االنجاز وتحقيق األىداف وفق مياراتو ومستوى طموحو شخصيتيم
 .ىذا ما يسمى بالكفاءة الّذاتية 
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وعالقتو بمستوى الطموح وقد جاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى عالقة نمط االختيار الميني 
لألفراد العاممين بمينة عقود ما قبل التشغيل ومنحة االدماج جون ىوالند الميني وفق نظرية 
وباستخدام المنيج - بكمية العموم االنسانية واالجتماعية أنموذجا- لحاممي الشيادات 

وفي ضوء المعالجة االحصائية لفرضيات الدراسة والـتأكد من تحققيا أو عدم . الوصفي 
 :تحققيا ،فإننا بعد التحميل اإلحصائي نستنتج مايمي 

نمط االختيار الميني ومستوى الطموح الميني وفق نظرية جون ىوالند ال توجد عالقة بين - 
 بكمية قبل التشغيل ومنحة االدماج لحاممي الشيادات  مينة العقود ماين فيالعماللدى األفراد 

 العموم االنسانية واالجتماعية
التوجد عالقة ارتباطية بين البيئة المينية التقميدية ومستوى الطموح الميني وفق نظرية - 

 جون ىوالند
التوجد عالقة ارتباطية بين البيئة المينية الواقعية ومستوى الطموح الميني وفق نظرية - 

 جون ىوالند
التوجد عالقة ارتباطية بين البيئة المينية المستكشفة ومستوى الطموح الميني وفق نظرية - 

 جون ىوالند
التوجد عالقة ارتباطية بين البيئة المينية المغامرة ومستوى الطموح الميني وفق نظرية - 

 جون ىوالند
التوجد عالقة ارتباطية بين البيئة المينية االجتماعية ومستوى الطموح الميني وفق نظرية - 

 .جون ىوالند
التوجد عالقة ارتباطية بين البيئة المينية الفنية ومستوى الطموح الميني وفق نظرية جون - 

 .ىوالند
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 :اقتراحات الدراسة - 10
من خالل ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية وما توصمت إليو من توصيات ، توجو 

 :الطالبة الباحث بعدد من االقتراحات إلجراء دراسات وبحوث مستقبمية ، ويوجزىا فيما يمي 

تعرف الفرد عمى البيئات المينية المناسبة التي تتوافق مع خطوط شخصيتو وتتوافق مع - 
 .الميني والنفسي والتحصيل واالنجاز واإلبداعه وىذا مما يؤدي استقرارواقعو النفسي 

تكوين مفيوم واقعي  وواضح لمفرد عن المين التي تالئم شخصياتيم لضمان استمرارىم - 
 . في العمل  وعدم تركو 

االلمام بالمين المختمفة وذلك بتزويد الفرد بالمعمومات الدقيقة عن ىذه المين وتكييف - 
 . مينيةه بيئاتوفقشخصية ال هسمات

توجيو األفراد نحو المين التي تمبي اتجاىاتيم والبحث عن المين األكثر مناسبة لو ومدى - 
 .  انسجاميا مع قدراتيم

 .اختيار المينة المناسبة التي يرغب الفرد الوصول الييا في المستقبل - 

أن يكتسب العامل ميارات اتخاذ القرارات حول المين وىذا يكون حسب طموحو وقناعتو - 
 .الشخصية 

 .اختيار الفرد مينتو حسب ميولو و سماتو الشخصية و طموحو - 
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 :خاتمة
     إن لكل من التنشئة األسرية واالجتماعية دور كبير في عممية االختيار الميني 
المناسب، حيث قد يؤدي الى تحسين العالقات االنسانية في المجاالت المختمفة نظرا 

لممارسة الفرد لمعمل الذي يناسبو فيساعده عمى زيادة ثقتو بنفسو ورفع معنوياتو ورضاه أي 
أن كمما كان اختيار الفرد لمينتو أكثر تطابقا مع طموحو الميني كمما كانت اتجاىاتو أكثر 

نضجا مينيا عند اتخاذ القرار الميني كما لو دور كبير في زيادة أو انخفاض مستوى طموحو 
الميني ، فقد تم عرض ىذين المتغيرين عمى بساط البحث بيدف الوقوف عمى طبيعة 

 .العالقة بين نمط االختيار الميني ومستوى الطموح الميني وفق نظرية جون ىوالند 

    وقد تم التحقق من نظريات الدراسة بالتباع المنيج الوصفي ، وبتطبيق استبيانين بعد 
عامل من كمية العموم  (45)التحقق من صدقيا و ثباتيا عمى عينة قصدية  قواميا

 (2014/2015)لمسنة الجامعية -    بسكرة –االجتماعية واإلنسانية بجامعة محمد خيضر 

       تم التحقق أنو  (SPSS )بالحمول االحصائية لمخدمات والمنتجاتوباالستعانة   
 عالقة بين نمط االختيار الميني ومستوى الطموح الميني لدى ىذه الفئة من توجدال 

مع أنماط البيئية المينية التي يشبييا العاممين  كما ال توجد عالقة بين أنماط الشخصية 
 .الميني والنفسيوىذا ما يؤدي الى عدم استقرار
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 الجامعية السنة

  

  االستمارة في صورتها النهائية02 : الممحق 
 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

بسكرة- جامعـــــــة محمد خيضر   
  اإلنسانية و اإلجتماعيةمكمية العمو

 قسم العموم االجتماعية
 شعبة عمم النفس 

 :تعميمات
سيدتي  / سيدي

...    بعد التحية الطيبة و السالم
  :     في إطار التحضير إلنجاز مذكرة مكممة لنيل شيادة ماستر في عمم النفس العمل والتنظيم بعنوان

دراسة ميدانية بجامعة محمد – نمط اإلختيار المهني وعالقته بمستوى الطموح وفق نظرية هوالند  "
 نتقدم إلى سيادتكم الموقرة بيذا اإلستبيان، الذي يتكون من عدد من العبارات و المطموب " خيضر بسكرة

،           (محايد )، (موافق)أن تقرأ كل عبارة بدقة تامة و أن تجيب عنيا، و لكل عبارة ثالث إجابات 

. أمام اإلجابة التي تعبر عن رأيك (x )، و عميك وضع عالمة(غير موافق)

 المطموب أن تكون إجابتك معبرة عما تشعر بو، أو تقوم بو من استجابات. 
 ال توجد إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تنطبق عميك. 
 أجب عن كل العبارات، و ال تترك عبارة بدون إجابة عمييا. 
 مع التأكيد أن كل العبارات التي ستدلون بيا لن تستخدم في غير أغراض البحث العممي.    

 :بيانات شخصية
 .......................    السن     

 (      )أنثى                             (      )ذكر :  الجنس
 : ............................................التخصص - 
 : ......................................المستوى الدراسي - 
 (     )عقود ماقبل التشغيل                   (     )ادماج : صيغة العقد- 

 : ..........................................منصب العمل 
 
 



 نمط اإلختيار المهني حسب نظرية هولند : محور
 

موافق العبـــــــــارات الرقم  األبعاد
غير 
موافق 

محايد 

دية
تقمي

ة ال
لبيئ

 ا

   . أحب العمل الذي يتطمب التعامل مع األرقام 1
   . أفضل إنجاز الميام بدقة خطوة تمو األخرى 2

أتجنب المواقف التي بحاجة إلى عالقات شخصية وميارات  3
جسدية 

   

   . أفضل النشاطات المفظية والعددية 4

أفضل وجود أنظمة ولوائح و ارشادات محددة وواضحة لمعمل  5
. بيا

   

   . أميل الى األعمال التي تتعمق بتنظيم األشياء وترتيبيا  6
   أتجنب تقبل االرشادات من الآلخرين من غير مناقشة  7
   أحب تنظيم مكان العمل قبل البدء في العمل نفسو   8

عية
اواق

ئة 
البي

 

   . أتجنب النشاطات التي تتطمب تناسقا حركيا وقوة وميارة جسمية 9
   . أحب ممارسة الرياضية 10
   . المناظر الطبيعيةتصوير أستمتع ب 11
   . أفضل العمل في اليواء الطمق عن العمل داخل أجواء المكتب 12
   . أستمتع بالعمل في المجاالت التي تتطمب مني بذل جيد بدني 13
   . أفضل األعمال اليدوية البارعة والتعاون مع اآلالت والمعدات   14

أتجنب المواقف التي تتطمب ميارة لفظية أو ليا عالقة بالتعامل  15
مع اآلخرين 

   

شفة
ستك

 الم
يئة

أستمتع الى نشاطات العمل الغامض والبحث عن عمل األشياء  16 الب
وعالقتيا 

   

   أتجنب التفاعل االجتماعي وتكوين العالقات  17
   أفضل التفكير العميق لمتوصل الى حمول لممشكالت  18
   أحب تنفيذ المشاريع معتمدا عمى أفكاري الخاصة  19
   . أميل الى التنظيم والفيم أكثر من السمطة 20
   . أفضل المين العممية والفكرية 21



   أميل الى التنظيم والفيم والبحث عن عمل األشياء وعالقتيا  22
   . أحب العمل الذي يتيح لي اجراء العمميات الحسابية 23

مرة
مغا

ة ال
لبيئ

 ا

   . أستمتع بتوجيو اآلخرين فيما يقومون بو من نشاط 24
   . أفضل الميام التي تتيح لي التخطيط والتنظيم لعمل اآلخرين 25
   . أتجنب الميارات المفظية التي بحاجة الى جيود عقمية  26
   . أفضل العمل في نطاق القضايا االجتماعية  27
   أحب تحمل مسؤولية األنشطة والفعاليات  28
   . أتمتع بالقدرة عمى اقناع اآلخرين بآرائي 29

أىتم والمركز االجتماعي وأميل الى األعمال الغير العادية  30
 .والخطرة

   

عية
تما

الج
ة ا

لبيئ
 ا

   . أفضل التدريس والخدمات االجتماعية و االرشادات النفسية  31

أتجنب المواقف التي تتطمب حل مشاكل بطريقة عقمية وميارات  32
. جديدة 

   

   أمتمك ميارات لفظية جيدة باإلضافة الى ميارات االتصال   33
   . أحب مساعدة زمالئي في حل مشكالتيم 34
   . أحب المشاركة في االعمال التطوعية  35
   . أبادر بالحديث عند االلتقاء بزمالء جدد 36
   . أساعد الناس لحل مشاكميم 37

نية
 الف

يئة
 الب

   . أستمتع برسم األشخاص والمناظر 38
   . أستمتع بالعزف عمى اآللة الموسيقية 39
   كتابة الشعر والرسم بأستمتع  40
   . أحب تعمم المغات المختمفة  41
   أحب تصميم الديكور والمسرح  42
   أستمتع بكتابة القصص والمقاالت  43
   أحب السفر  44

 

 

 



 مستوى الطموح: محور

محايد غير موافق موافق العبـــــــــارات الرقم 
    .وظيفة أفضل من وظيفتي الحاليةأفضل  1
    .أغيره وال طويمة لمدة فيو والبقاء عممي في االستمرار إلى ميلأ 2

 أحصل حتى نفسي وأجيد فأثابر وظيفة أو جيد عمل عمى الحصول في أرغب 3
 .ذلك عمى

   

    .المناسبة الفرصة تأتيني حتى أنتظر أن األصح أن أعتقد 4
    .أعمل في مجال تخصصي أن أحب 5
    .لجيدي وليس لحظي يعود الحياة في  نجاحي بأن أؤمن 6
    .أتميا أن أريد التي األعمال مواصمة من فيمنعني الممل أو التعب يصيبني 7
    .آخر لعمل أتركو لم بسرعة نتائجو تظير ولم بعمل القيام عند 8
    .قضائيا عمى يعينني ما لشخص اليومية حاجياتي أترك 9
   . أميل لمتجديد في حياتي 10
   . تصدى لمفشل دائماأ 11

    .المناسبة الفرصة تأتيني حتى أنتظر أن األصح أن أعتقد 12

   . عام بوجو الحالي بمعيشتي ومركزي راض أنا غير 13
    .إلييم بالنسبة القيادة دور أتولى أن وأرغب الجماعة مع أفضل العمل 14
   . أطمح الوصول الى مستوى ممتاز 15
   . ثقتي بنفسي وقدراتي كبيرة في تحقيق ما أسعى اليو 16
   . أميل الى معرفة كل المعمومات المتعمقة بعممي 17
   . أىدافي في العمل محددة 18
   . يشغمني التفكير بالمستقبل 19
    .أخرى مرة إليو العودة أحاول وال أتركو و ما عمل في الفشل يدفعني 20
    .ال يزعجني نقد اآلخرين لي 21
   . أشعر أني أمتمك قدرات أكثر من منصبي ىذا 22
   . لدي أىداف واضحة في حياتي 23
   . ال أفكر بالفشل دائما 24
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