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ىذكرىوتػدور
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مدتمرةىبكلىحرفىكتبىفيىهذاىرلىىدرمؼماىوتذجوطؼماىوصبرهماىومتابطتؼماىالدائمظىورناوتؼماىال

.ىوفػؼماىاللهىووجهىلؼماىكلىخورىرلىىجؼدهماىالمبذولىلىفيىأفضلىصورةىممكنظالبحثىالطلميىحتىىوكتم

ىورطائؼماىالرائع.

كماىأذكرىرمادةىالكلوظىممثلظىباألدتاذىالدكتورىمحمدىقادمىربدىالله،ىوأذكرىأرضاءىالؼوئظى

ا،ىوبغضلىتوجوؼاتؼمىواصلتىدرادتيىالطلوىفطلىىأودوؼمىنذأت،ىومنىرلمؼمىنؼلت،التدرودوظىجموطًاى

وتػدومىالمذورةىوالطونىى،وإدؼامؼمىفيىتحكومىأدواتىالردالظكماىأتوجهىلؼمىبالذكرىلمداردتؼمى

ىوالتذجوع،ىفجزاهمىاللهىكلىخور.

محمدىقادمىربدىىاألدتاذىالدكتورلجنظىالمناقذظىىلطضويكماىأتوجهىبخالصىالذكرىوالتػدورى

ى.لردالظىوالحكمىرلوؼابػبولىمناقذظىهذهىاىتغضلؼمارلىىالله،ىوالدكتورىأحمدىدباهيى

ى ىالمؼني ىالتطلوم ىودائرة ىالتربوظ ىمدوروظ ىإلى ىالجزول ىبالذكر ىأتػدم ىأن ىوغوتني ومدراءىوال

مطلقىوتدؼولىإجراءاتىتطبوقىهذهىالدرادظىلتطاونؼمىالوموجؼيىالثانوواتىالمؼنوظىفيىمدونظىحلب،ى

ىلتطا ىالدرادظ ىرونظ ىالمؼني ىالتطلوم ىطلبظ ىوأذكر ىالمؼنوظ، ىالثانووات ىأثناءىفي ىوتجاوبؼم ونؼم

ىتطبوقىأدواتىالدرادظ.

ىهذهىالردالظىلعووًا.ىوالذكرىلألدتاذىأدامظىالطودىىرلىىتغضلهىبتدقوقى

كلىالذكرىوالثناءىوالتػدورىلكلىمنىداردىوأدؼمىفيىاكتمالىهذهىالدرادظىالطلموظى

ىالمتواضطظ،ىوفػؼمىاللهىودددىخطاهم.
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 الفصل األول

 مدخل إلى الدراسة

 مقدمة: -أوالا 
ومساعدتو  ودراستو عميو التعرف بيدف وذلك النفس، عمم في الباحثين اىتمام محور ومازال اإلنسان كان

 في أدائو في يؤثر ما كل تجنب ، ومحاولةالسواءدرجات  أقصى إلى الوصول بو إلى يؤدي الذي بالشكل األفضل

نجازاتيم، وكمما ارتقى المجتمع في إعداد أفراده مجاالت. فمجد ال مختمف األمم يبنيو أبناؤىا ويرفعونو بأعماليم وا 
وتدريبيم في تخصصات متنوعة، زادت قدرة ىذا المجتمع عمى دفع عجمة التطور فيو. ويعد وضع الشخص 

نتياًء بالمينة التي يعمل المناسب في المكان المناسب من أولى األولويات بدءًا من اختيار المواد التي يدرسيا وا
بيا. لكن الحديث غالبًا ما يدور حول انتقاء الشخص األكفأ عندما تعمن مسابقات التوظيف، حيث يتم سبر 
القدرات واإلمكانيات ومطابقتيا بمتطمبات العمل لمحصول عمى أفضل مردود من ىذا الموظف أو ذاك، مما يعود 

مكاناتو يسالشخص في منصب أ ، فوجودكافة بالراحة والنفع عمى األطراف يم بشكل كبير و عمل يناسب قدراتو وا 
في استقراره وتكيفو مع نفسو وعائمتو، ويؤثر ىذا بدوره في المحيطين بو حتى تعم دوائر التأثير المجتمع بأكممو، 

ر في أذىان لكن إعداد الفرد ومساعدتو عمى اختياره لمينتو يبدأ من مراحل حياتو المبكرة، حيث تنغرس منذ الصغ
األطفال صور حول مين األشخاص القريبين منيم كالوالدين والجيران والمعارف، وتتبمور مع التقدم في الدراسة 

 أعمال وحرف يرغبون بامتيانيا في حياتيم مستقباًل.نحو مينية بوصفيا ميواًل لتظير لدييم  ،واالختالط بالمجتمع
كما أن خبرات النجاح تؤثر إيجابًا في  ،المميزة لمشخصيةىذا ويعد مستوى الطموح من العوامل اليامة 

رفع مستوى الطموح فاإلنسان عندما ينجح في أمر ما فإن ذلك يزيد من ثقتو بنفسو ويرفع من مستوى طموحو، 
مكانياتيم  كما أن معرفة األفراد بطبيعة طموحيم، وبعض العوامل المؤثرة فيو، يجعميم يحاولون مواءمة قدراتيم وا 

(. ولكن عندما ال تسمح 12: 1002ىذه الطموحات؛ مما يترتب عميو عدم شعورىم باإلحباط والفشل )جريو،مع 
الظروف بتحقيق أمر يريده الفرد ويرغبو، وعندما ال تكون رغبات الطالب متفقة مع التخصص الذي التحق بو 

ى تكيفو مع ما يدرسو، وسعيو ينعكس عمى طموحو، وعم يمكن أنوانخرط في دراستو، فإن ىذا الوضع الدراسي 
سمبًا باالختالف بين  الطالب يتأثر يمكن أنإلحراز التفوق الذي يفتح لو آفاقًا أوسع في دراستو الجامعية، كما 

من تخصص في الثانوية، ويفقد رغبتو في متابعة الجيد فيخبو طموحو ويقصر في  وميولو وطموحو وما يدرس
عنو الكثير من التأخر الدراسي والتسرب وغيرىما من المشكالت التي تشيع بين  الدراسة التي ال يرغبيا، مما ينتج

 عمى الصعيد النفسي واالجتماعي والسموكي.  مواء عمى صعيد التحصيل الدراسي، أطمبة الثانويات المينية، س
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 :مشكمة الدراسة -ثانياا 
 تشكل النظام التعميمي فمخرجات ،كافةً  الحياة مجاالت في والتقدم التطور أساس التعميمي النظام يعتبر

 تقتصر أال يجب التعميمي النظام لكن مخرجات ،ةً كاف والمجاالت األصعدة في تخمفو أو المجتمع لرفعة أساساً 
 المينية لتشمل الجوانب تمتد أن يجب بل ،فحسب والمعممين والميندسين األطباء محددة كإعداد جوانب عمى

 والتقنية.
وفي نظام التعميم في الجميورية العربية السورية يقف الطالب عند عدة مفترقات طرق تحدد مساره 

أمامو الدراسة في الثانوية العامة بفرعييا  المتاحةعند انتياء مرحمة التعميم األساسي. ومن الخيارات  تبدأالميني، 
تنقسم إلى الثانويات الصناعية والتجارية والنسوية األدبي والعممي، والثانوية الشرعية، والثانويات المينية التي 

والفندقية والزراعية واالتصاالت والنقل. لكن الطالب الذي يكمل تعميمو الثانوي الميني تكون الخيارات الجامعية 
 مينيةال محدودة أمامو مقارنة بالناجحين في الثانوية العامة، وليذا فإن التحاق الطالب بالدراسة في إحدى الثانويات

ن االىتمام بيذه  يحسم إلى حد ما مصيره الدراسي قبل حصولو عمى الشيادة الثانوية، ومصيره الميني فيما بعد. وا 
الشريحة من الطمبة أمر مرتبط باالىتمام بالمجتمع وتنميتو عمى الصعيد الميني والتقني. ومن خالل مالحظة 

وطالبيا ومشاكل التعميم  الباحثة لمدراسات النفسية والتربوية وجدت نقصًا في الدراسات في مجال الثانويات المينية
فييا، لكن شريحة الطالب في المدارس الثانوية المينية تمثل نسبة ال يستيان بيا من طالب التعميم الثانوي، وليا 
خصوصيتيا وطبيعتيا المختمفة عن طالب الثانويات العامة، من حيث طبيعة االختيار الدراسي التي يفرضيا 

 ميم األساسي، والتي تترك أثرًا طويل األمد في حياة ىذا الطالب.مجموع درجات الطالب في شيادة التع
المتدنية لمعمال والمينيين،  االجتماعية النظرة آثار من الطويل تاريخو خالل الميني التعميم عانى وقد

 بسبب لو فرصة التعميم تتح لم من بيا يمتحق فصار وطالبو، الميني التعميم مدارس عمى النظرة ىذه وانعكست
 من عال إلى مستوى يحتاج الالذي  التعميم من نوعاً  باعتباره التعميم من النوع ليذا ينظر وأصبح تحصيمو، عفض

 بحيث التعميم العام، عمى الطمب تزايد وأكدىا النظرة ىذه من وزاد الدراسي. التحصيل من عالية قدرة الذكاء وال
اعتماد معايير  دفع الدول إلى مما الدولة، عمى عبئاً  العامةالحاصمين عمى الشيادة الثانوية  الطمبة أعداد أصبحت
 مما المينية لممدارس الباقون يوجو بينما العام، العالي لمتعميم التحصيل أصحاب اختيار أساسيا عمى يتم لالنتقاء

 التعميم إلى النظرة ما تكون (. وغالباً 802: 8002الميني )مطر، التعميم التي يخرجيا العاممة القوى نوعية في أثر
 عدم من بنوع وينظر إليو عميو، التي تترتب المكاسب عن النظر بغض المجتمعات العربية دونية في الميني

 ال المجتمع نظر في اإلنسان أن كما الفكري واالجتماعي، الطموح روح تنقصيم أصحابو ويعتقد أن االحترام،
المجتمعات  في كمياً  النظرة تختمف بينما فنيًا، أو مينياً  كان عممو إذا من والمعنوية االجتماعية قيمتو يكتسب

 (.8: 8002)عميوة، التعميم من الفرع ىذا نحو الشباب بتوجيو تعنى التي المتقدمة الصناعية
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وبالبيئة المحيطة من أىل وأقران ومدرسين  ،بخبرات النجاح والفشلمستوى الطموح يتأثر  بما أنو 
 قامت الباحثة بدراسة الميول المينية ومستوى الطموح في ضوء بعض المتغيرات، باإلضافة إلى العوامل الشخصية

 .طمبة الثانويات المينية لدى عينة من
 أهداف الدراسة: -ثالثاا 
 الميول المينية األكثر انتشارًا بين طمبة الثانويات المينية. تعّرف -2

 .طمبة الثانويات المينيةلدى  مستوى الطموح تعّرف -1
 .طمبة الثانويات المينية طموحفي مستوى الدراسي الكشف عن أثر تفاعل الميول المينية والتخصص  -3

 .لمتغير الجنستعزى والتي بيان الفروق في الميول المينية بين طمبة الثانويات المينية  -4

 .يلمتغير الصف الدراستعزى والتي بيان الفروق في الميول المينية بين طمبة الثانويات المينية  -5

 .لمتغير التخصص الدراسيتعزى والتي بيان الفروق في الميول المينية بين طمبة الثانويات المينية  -6
 .الجنس تعزى لمتغير والتي بيان الفروق في مستوى الطموح بين طمبة الثانويات المينية -7

 .الصف الدراسي تعزى لمتغير والتي بيان الفروق في مستوى الطموح بين طمبة الثانويات المينية -8

 .التخصص الدراسي تعزى لمتغير والتي بيان الفروق في مستوى الطموح بين طمبة الثانويات المينية -9

معرفة العوامل المؤدية إلى التحاق بعض الطمبة بالثانويات المينية، عمى الرغم من إمكانية التحاقيم -20
 بالثانوية العامة.

 تساؤالت الدراسة: -رابعاا 

 المينية األكثر انتشارًا بين طمبة الثانويات المينية؟ما الميول  -2
 ما مستوى الطموح لدى طمبة الثانويات المينية؟ -1

 ؟طمبة الثانويات المينية في مستوى طموحالدراسي تفاعل الميول المينية والتخصص لأثر  ىل ىناك -3

 الجنس؟ نية تعزى لمتغيرالثانويات المي ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في الميول المينية بين طمبة -4

الصف  ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في الميول المينية بين طمبة الثانويات المينية تعزى لمتغير -5
 الدراسي؟

التخصص  ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في الميول المينية بين طمبة الثانويات المينية تعزى لمتغير -6
 الدراسي؟

 الجنس؟ الثانويات المينية تعزى لمتغير إحصائية في مستوى الطموح بين طمبةىل ىناك فروق ذات داللة  -7

الصف  ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح بين طمبة الثانويات المينية تعزى لمتغير -8
 الدراسي؟
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التخصص  ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح بين طمبة الثانويات المينية تعزى لمتغير -9
 الدراسي؟

ما العوامل المؤدية إلى التحاق بعض الطالب بالثانويات المينية عمى الرغم من إمكانية التحاقيم بالثانوية  -20
 العامة؟

 أهمية الدراسة: -خامساا 

 وبالتالي ،إن الميول المينية ومستوى الطموح من المتغيرات ذات األثر عمى الشخصية والعممية التعميمية
 :منيا عمى الصعيدين النظري والتطبيقي ا فوائدمالمينية في مستقبل الشباب، وتقدم دراستي الناحيةعمى 

ال يكفي وجود الميارات أو إذ دة عوامل يرتبط بعضيا بالشخصية، إن النجاح الميني يتوقف عمى ع - أ
اخمية ىي المعمومات األكاديمية لدى شخص ليكون بارعًا ومبدعًا في مجالو الميني، فالميل والرغبة الد

 ،اً نفسي اً متغير بوصفيا ح في أية مينة. والميول المينية المكون االنفعالي الذي يحتاجو الشخص لمنجا
نل الكثير من االىتمام في دراسات المتخصصين في اإلرشاد تلدى طمبة الثانويات المينية لم  خصوصاً 

 النفسي أو التوجيو الميني.
في الميول المينية ومستوى الطموح بين طمبة التخصصات  تقديم معمومات نظرية حول طبيعة الفروق - ب

المختمفة في الثانويات المينية في مدينة حمب لم تقدم سابقًا، وتقديم معمومات عن الفروق بين الذكور 
واإلناث في ىذين المتغيرين، ومعرفة العوامل الكامنة وراء التحاق بعض الطمبة بالثانويات المينية من 

 لتحاق بالثانويات العامة.القادرين عمى اال
فيد المرشدين النفسيين ي؛ ما يدرسو الطمبة من تخصصات دراسيةم يالئمياوما إن دراسة الميول المينية  - ج

العاممين في المدارس في توجيو الطمبة نحو دراسة ما يميمون إليو من تخصصات، مما يساعد في وضع 
 بعد إعداده دراسيًا بما يرغبو ويبرع فيو. ،الشخص المناسب في مكانو المناسب

لتعديل نظم القبول في الثانويات وىي المرحمة التمييدية لمتعميم الجامعي ولبنة أساسية ذات  اقتراح دراسة -د
أىمية حاسمة في النظام التعميمي، وذلك اعتمادًا عمى الميول المينية لمطالب الممتحقين بالثانويات المينية بداًل 

يعود بالفائدة عمى الطمبة وعمى  األمر الذيكتفاء بالمفاضمة بينيم في درجات شيادة التعميم األساسي. من اال
اللتحاقيم بتخصص يناسبيم ويحقق طموحاتيم مما يساعد في استقرارىم النفسي وذلك ذوييم وعائالتيم، 

نيًا ألن الجيد المبذول في إعداد واالقتصادي، كما يعود بالفائدة عمى المدارس الثانوية المينية ومدرسييا ثا
وتدريب الطمبة الممتحقين وفقًا لرغبتيم، يؤتي ثماره وال يضيع سدى، وعندما يتحقق ىذان اليدفان يعود النفع عمى 
المجتمع بشكل عام من الناحية االقتصادية، حيث يتم رفد األيدي العاممة بمتخصصين مينيين معدين إعدادًا 

مكانيات  يسيمون في دفع عجمة التقدم الصناعي والميني.فيم، يناسب ميوليم وا 
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 مصطمحات الدراسة: -سادساا  
 الشخص يبدييا التي القبول الستجابات الكمي المجموع"عرف القاسم الميل الميني بأنو  الميول المهنية: .2

الدرجة األعمى التي والتعريف اإلجرائي لمميل الميني: ىو  (.60: 1002)القاسم، "معينة بمينة تتعمقوالتي 
( Holland( لمميول المينية المستند إلى نظرية ىوالند )1022في مقياس عياد ) عميياالطالب يحصل 

 وتعديل الباحثة.

 مستوى إلى الوصول في األفراد بين تفرق نسبياً  ثباتاً  سمة ثابتة" الفتاح  بأنو : عرفتو عبدمستوى الطموح .1

طاره لمفرد، النفسي والتكوين يتفق معين )عبد  "بيا مر التي والفشل خبرات النجاح حسب ويتحدد المرجعي، وا 
والتعريف اإلجرائي لمستوى الطموح: ىو الدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى  (.22: 2990الفتاح،

 .( وتعديل الباحثة1005د العظيم )مقياس مستوى الطموح من إعداد معوض وعب

  الثانويات المهنية: .3

 التربوية، ميادين العممية جميع يشمل التعميم من عمى أنو "نوع الميني التعميم اليونسكو منظمة عرفت
 والمعارف الميارات واالتجاىات واكتساب اختالفيا، عمى بالتربية والعموم المرتبطة التقنيات دراسة ويتضمن
 العام، التعميم من يتجزأ ال زءوىو ج واالجتماعية، االقتصادية القطاعات كافة العممي في بالطابع كميا المتسمة

 التربية المستديمة" نوع من أنواع  وىو المينية، لاللتحاق بالقطاعات السبيل وىو
يي مؤسسات تعميمية نظامية بمستوى الدراسة الثانوية تقدم اإلعداد التربوي المينية ف الثانوياتأما 

كساب الميارات اليدوية والمعرفة المينية،  ماىرين في مختمف االختصاصات المينية، بعد  غرض إعداد عمالبوا 
وتقدم التعميم والتدريب الميني  (.2: 1021)الغضبان،، ( سنوات تعقب مرحمة التعميم األساسي3فترة أمدىا عادة )

منيا التعميم الميني الصناعي والتجاري والفني النسوي في المدينة، ويضاف إلييا  في عدة مجاالت أو تخصصات
 .ي الزراعي في األريافالتعميم المين

 حدود الدراسة: -سابعاا 

 ومستوى الطموح في ضوء متغيراتاقتصرت الدراسة الحالية عمى دراسة الميول المينية الحدود الموضوعية:  - أ
، وأثر تفاعل كل من الميل الميني والتخصص الدراسي في والصف الدراسي، والتخصص الدراسي()الجنس، 

 مستوى الطموح.
 سبع ثانويات مينية في مدينة حمب. في الدراسة تطبيق أدوات تم :المكانيةالحدود  - ب

الواقعة بين في الفترة  (2115-2114الدراسي )في مطمع العام  الدراسة أدوات تطبيق : تمالحدود الزمنية - ج
 (.2114-تشرين الثاني-13( حتى )2114-تشرين األول-16)
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التابعة لمديرية التربية في مدينة حمب، في الصفين األول والثالث : طمبة الثانويات المينية الحدود البشرية - د
( عامًا، والطالب الذين التحقوا بالثانويات 12-24الثانوي من الذكور واإلناث، والذين تتراوح أعمارىم بين )
 المينية عمى الرغم من إمكانية التحاقيم بالثانويات العامة.

 :الدراسةمتغيرات  -ثامناا 
 بحثية:متغيرات  - أ

 .الميول المينية -2

 .مستوى الطموح -1

 متغيرات ديموغرافية: - ب
 واإلناث. : الذكورالجنس

 متغيرات تصنيفية: -ج
 : األول الثانوي والثالث الثانوي.الصف الدراسي  -2
التخصص الصناعي، تخصص تقنيات الحاسوب، التخصص التجاري، التخصص : التخصص الدراسي -1

 الفني النسوي.
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 الفصل الثاني
 الميول المينية ومستوى الطموح

ىذا الفصؿ ما تـ عرضو في أدبيات اإلرشاد النفسي كالميني حكؿ متغيرات الدراسة كىي الميكؿ  تناكؿ
الذاتية عكامؿ التـ عرض مفيـك كؿ مف الميكؿ المينية كمستكل الطمكح، ك حيث المينية كمستكل الطمكح، 

 أشكاؿتصنيفات الميكؿ المينية ك نمك كؿ منيما ، كتـ عرض بعض النظريات المفسرة لكؿ منيما، ك كالمكضكعية ل
كسبؿ النيكض ، كتخصصاتيا كمشاكميا نظرة عمى التعميـ الميني كالثانكيات المينية تـ إلقاءكما  الطمكح كأنكاعو،

 .بيا
 الميول المينية

د، كمف يمر الفرد خبلؿ مسيرة حياتو بتغيرات متنكعة، فينتقؿ مف الطفكلة إلى المراىقة كمنيا إلى الرش
حدل أىـ ىذه التغيرات ىك االنتقاؿ مف مرحمة االستيبلؾ إلى مرحمة اإلنتاج، كدخكؿ المدرسة إلى الجامعة ، كا 

منتجان يفيد مجتمعو الكبير كعائمتو الصغيرة كيحقؽ ذاتو، كيعد قرار اتخاذ مينة  الحياة العممية حيث يصبح شخصان 
دكف غيرىا مف أىـ القرارات التي ترسـ الخطكط العريضة لحياة الفرد، كيترتب عميو نتائج عديدة تؤثر عمى عدة 

 جكانب مف حياتو.
ألف دخكؿ الفرد في مينة ال تناسبو  كينبغي التنبؤ بنجاح الفرد أك فشمو في مينة معينة قبؿ الدخكؿ فييا

تطبيؽ اختبارات  بكساطةسبب لو الخسارة الفادحة. كيحاكؿ عمـ النفس أف يساعد الفرد عمى اختيار مينة قد ي
 (.36: 5991تنبؤية ثابتة كصادقة لمعرفة دكافع الفرد كميكلو كأىدافو كمستكل طمكحو )العيسكم،

ميني عادة عف آراء المحيطيف بو كخبراتيـ، إضافة إلى مساعدة كيبحث الفرد في مرحمة اتخاذ القرار ال 
مختص في ىذا المجاؿ كالمرشد الميني، كالذم يقدـ لو معمكمات حكؿ الميف كالتخصصات المتاحة كمتطمباتيا، 
لكنو يحتاج بدكره إلى تطبيؽ عدة اختبارات لمعرفة بعض جكانب شخصية ىذا الفرد كي يقدـ لو العكف المناسب، 

حدلاعده عمى تحديد المجاؿ الميني الذم يمبي احتياجاتو كيناسب قدراتو. كيس ـ ىذه الجكانب التي يتـ أى كا 
اختاره، كتكيفو مع حياتو الميكؿ المينية كالتي تؤثر في نجاح الفرد في عممو، كرضاه عف المجاؿ الذم  قياسيا ىي
 المينية.
ؽ قياس الميكؿ المينية، كالعكامؿ المؤثرة في ائتعرض الباحثة في ىذا الفصؿ مفيـك الميؿ الميني، كطر  

حكؿ أنماط الميكؿ المينية  (جكف ىكالند)تككنيا كنمكىا، كبعض النظريات المفسرة ليا، كما ستركز عمى نظرية 
 كالبيئات المينية المناسبة لكؿ منيا.
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 :وتعريفوالميل  مفيوم -أولً 
 التعريف لغَة:  -5

لى الشيء أك الشخص: رغب فيو  جاء في المعجـ المدرسي )ماؿ( يميؿ ميبلن إلى المكاف: عدؿ إليو، كا 
 (.5051: 7002كالميؿ: االنعطاؼ نحك الشيء كجمعو ميكؿ )أبك حرب، ،كأحبو، كاستماؿ فبلنان: أمالو كاستعطفو

 التعريف اصطالحًا: -2
 لبلنجذاب الفرد لدل عامة سمككية نزعة"بأنو  (Interest)الميؿ  ((Guilford,1948عرؼ جيمفكرد 

( الميكؿ المينية Oscar,1948) (. كعرؼ أكسكار759: 5992)كراجة، "األنشطة معيف مف نكع نحك
(Vocational Interests)  السمات الشخصية ذات الداللة بالنسبة لمنجاح الميني كالشعكر بالرضا عف "بأنيا

 (.51: 5997)الحارثي، "السمات تظير في اختبارات الميكؿ المينية كاختبارات القيـالمينة كىذه 
 معينة، فكرة أك شيء أك نشاط أك شخص نحك سمبية أك إيجابية استجابة الفرد استجابة" بأنو كعرفو ىنا

لغاردنر كتامر كيشير مصطمح الميؿ كفقان  (.51 :7055)عياد، "الكجدانية بالصبغة تصطبغ االستجابة ىذه كأف
(Gardner & Tamir,1989 إلى )"،كىك  تفضيؿ الفرد لبلشتراؾ في أنشطة ما أكثر مف غيرىا مف األنشطة

 "ننا عندما نيتـ بظاىرة أك نشاط معيف سنميؿ لبللتزاـ بيا كبذؿ الكقت فييانكع محدد مف االتجاىات حيث إ
(Trumper,2006:48.) 

 أساليب مف مجمكعة إزاء القبكؿ استجابات مجمكع أك قبكؿ استجابة"( بأنو 5927صالح ) كما عرفو 
 أساسيان مف جزءان  تعتبر كبالتالي الحياة، في الفرد رزؽ مصدر تككف عمؿ أك بمينة أساسان  التي تتعمؽ النشاط
 .(71: 7009)الزىراني، "حياتو

التي يقـك بيا الشخص مف مجمكعة الخيارات "الميكؿ المينية بأنيا  (Strong,1981)كما عرؼ ستركنغ 
بأنيا  (Ahuwalia, 1988)، كعرفتيا أىكاليا "بيف األنشطة التي ينخرط فييا، حيث يفضؿ بعضيا كينبذ األخرل

 (.Mattoo,2011:121) "الميؿ لبلنغماس كالذكباف في خبرة ما"
 الشخص بديياي التي القبكؿ الستجابات الكمي المجمكع"( الميؿ الميني بأنو 30: 7005كعرؼ القاسـ )

استنادان لؤلسمكب  ،مجمكعات لمميكؿ أربع (Super & Crites) حدد سكبر ككرايتسك  ."معينة بمينة كالتي تتعمؽ
  الذم يتبع في الحصكؿ عمى المعمكمات حكليا كىي:

حيث يطمب مف الفرد التعبير شفييان أك كتابة عف  (Expressed Interests): الميكؿ التي يعبر عنيا الفرد 5-7
لمحصكؿ  الطرائؽاألنشطة المينية أك غير المينية التي يفضميا عف غيرىا كيستمتع أك ال يستمتع بيا. كتعد أبسط 

إال أنيا ال تتميز بالثبات كتتأثر بخمفية الفرد كخبراتو كخياالتو، كما يمكف أف يككف  ،عمى معمكمات عف ميكؿ الفرد
كلكنو يكضح ميمو نحك اليندسة بدالن عنيا عمى  ،عبر عف ميمو نحك األعماؿ الحرفيةيمقبكالن اجتماعيان فربما ال 

 الرغـ مف نفكره مف الرياضيات.
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فالميكؿ تتكشؼ مف خبلؿ األنشطة الحرة  (Manifest Interests): التي تنعكس في سمكؾ الفرد الميكؿ 2-2 
الفرد عمييا كيمارسيا أك يشارؾ فييا، فالفرد الذم يسيـ في العمؿ التطكعي، كالطالب الذم يشارؾ  يقبلالتي 

كيمكف تعرؼ ذلؾ عف طريؽ  بانتظاـ في الجمعية العممية بالمدرسة يعكس بذلؾ ميمو نحك ىذه األنشطة.
مباشرة لمفرد أك محاكلة معرفة ىكاياتو كأنشطتو التي يمارسيا بالفعؿ، كالفرد الذم ينسؽ الزىكر المبلحظة ال

بانتظاـ في حديقة منزلو، أك يقتني التحؼ، أك يقـك بإصبلح األعطاؿ في أجيزتو المنزلية، فإنو يكشؼ بذلؾ عف 
رغبتو في تككيف عبلقات اجتماعية أكثر ميمو نحك نشاط معيف، لكف قد يككف ذىاب الفرد لناٍد رياضي نابعان مف 

لممشاركة في األلعاب الرياضية، كىكذا قد ال تتطابؽ دكمان األنشطة التي يعبر عنيا الفرد مع ميكلو  مف ميمو
 الحقيقية.

: كالتي يتـ االستدالؿ عمييا مف (Inferred Interests)الميكؿ التي يستدؿ عمييا مف اختبارات التحصيؿ  6-7
 لمطالب أف الدرجات المرتفعة بافتراضلب في اختبارات التحصيؿ في المجاالت الدراسية المختمفة، درجات الطا

ىذه المجاالت تتكافؽ مع ميؿ الطالب نحك ىذا المجاؿ. غير أف كثيران مف الباحثيف كجدكا أف االرتباط  إحدلفي 
الطالب في استبياف الميكؿ بدرجاتو في  ، كمع ىذا فإذا قارنا ترتيب درجاتقدرات منخفضبيف الميكؿ المقاسة كال

 اختبارات التحصيؿ، فربما نبلحظ تطابقان بيف درجاتو المرتفعة في مجاؿ دراسي كميمو المرتفع نحك ىذا المجاؿ.
(: يمكف تحديد ميكؿ الفرد عف طريؽ قياسيا (Inventoried interestsالميكؿ التي تقاس باالستبيانات  7 -1

يقارف بيف ميكلو في أنشطة متعددة، كىذه االستبيانات تتطمب مف الفرد اختيار النشاط الذم  باستبيانات مقننة حيث
مف بيف مجمكعة كبيرة مف األنشطة المتعمقة بالميف كالمجاالت الدراسية كالتركيحية  ،يفضمو أك ال يفضمو

أىميتيا بالنسبة لو،  يب ظركؼ العمؿ المختمفة مف حيثتكاألنشطة المصاحبة كاليكايات، كما تتطمب منو تر 
كاختيار السمات الشخصية كاالجتماعية التي يرل أنيا ضركرية. ىذا كتفيد ىذه االستبيانات في التكجيو الميني 

ىذا كقد اعتمدت الباحثة عمى االستبياف لقياس  (.121-126: 7000؛عبلـ، Momberg,2005:42كالتربكم )
 الميكؿ المينية لدل عينة الدراسة.

 :يأتي كما ليا دقيؽ تحديد في الميكؿ بيا التي تتميز الخصائصفقد لخص  ستركنج أما
 .غيرىا عف منفصمة سيككلكجية مسألة ليست، ك الشخصية المتعددة مظاىر مف مظير الميكؿ -أ 
 الميارة عمى يدؿ ال إلى المكسيقى فالميؿ الكفاية، عمى دليبلن  بالضركرة ليس كلكنو الرضا عف تعبير الميؿ -ب 

 .أدائيا في
 يتـ أف ينبغي القدرات أف قياس إال كالقدرات الميكؿ بيف عبلقة كجكد مف األبحاث إليو تشير مما الرغـ عمى -ج 

 .الميكؿ طريؽ اختبارات عف كليس مباشرة، بطريقة
 أساس التحميؿ عمى تقـك عندما دقة أكثر تككف كلكنيا مدرب مكجو يدم عمى بدقة الميكؿ تقدير يتـ -د 

 .الحاالت لمئات اإلحصائي
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 يحدث أف يمكف كما في الماضي حدث ما لتقدير جيد بأساس يمدنا يكرىو كما اإلنساف يحبو ما معرفة إف -ق 
 (.70: 7055؛ عياد،57: 7055المستقبؿ، لكنو ال يدؿ داللة كبيرة عمييما )العنزم، في

بعد استعراض تعريفات الميؿ الميني كمفيكمو لدل بعض العمماء، كتعرؼ الميكؿ  الباحثة كتستنير
مجموعة استجابات الشخص تجاه نشاط معين أو مجموعة أنشطة متشابية، وتظير ىذه  :بأنياالمينية 

ىواية، وتتأثر بالخبرات السابقة،  الستجابات بمدى محبتو ليذه األنشطة ورغبتو في ممارستيا كمينة أو
 األسرية. تنشئةوال

ؽ ائؽ قياس ىذه الميكؿ، كبتعدد طر ائكبتنكع الطرؽ التي يعبر بيا الفرد عف ميكلو المينية تنكعت طر 
 القياس نصؿ إلى نتائج أكثر صدقان كمكثكقية، مقارنة بنتائج طريقة كاحدة مف طرؽ جمع المعمكمات.

 قياس الميول: -ثانياً 
الميني، كبدأت أكلى المحاكالت لقياسيا  كاالختيار التدريب في أىمية ذا مككنان  الميكؿ قياس عممية تعتبر

حيث طمب مف طبلب جامعييف ترتيب ميكليـ كما يتذكركنيا في  ((Thorndike,1912عمى يد ثكرندايؾ 
مراحميـ الدراسية السابقة، كترتيب قدراتيـ في ىذه المراحؿ، كربط بيف الميكؿ كالقدرات حيث كجد عبلقة بيف 

 :منيا مختمفة كسائؿ باستخداـ المينية الميكؿ كتقاس. ىذا ؿ المبكرة كالقدراتالميك 
 في مجاؿ الطريقة ىذه كتصمح محددة مكاقؼ في الفرد كسمكؾ النشاط مبلحظة عمى كتعتمد المبلحظة: -أ 

 .الظاىرة الميكؿ قياس أك كشؼ
 .الميف مف يكرىو أك يحبو عما مباشر بشكؿ الفرد سؤاؿ في كتتمخص المقابمة: -ب 
 األفراد المينية عند الميكؿ لكشؼ محاكلة في كالمقابمة المبلحظة طريقة لتحسيف طريقة كىي التقدير: سبللـ -ج 

عطائيا درجات حسب اىتماميـ بيا بأنفسيـ ميكليـ األفراد يقدر حتى كتستخدـ  .بترتيبيا كا 
 مقارنة امتيانيايرغب  التي المينة عف ومعمكمات كمحصمة تحصيمو عف الشخص كيختبر المعرفة: اختبارات -د 

 .األخرل الميف مع
 عف بيا المفحكص يحتفظ التي كالحقائؽ المعمكمات بمقدار معينة مينة نحك الميؿ كيقاس الصكر: اختبارات -ق 

 الصكر. في عرضت التي الميف
 بيف مف لدييـ المفضمة الميف أك الدراسة لمكاضيع لمفرد الحر ارياالخت طريؽ عف كتتـ :التفضيؿ طريقة -ك 

 (.67: 7055مختمفة )عياد، قكائـ
التي تتككف مف عبارات يجيب عنيا المفحكص كفقان لتدرج ليكرت ككانت النشأة الفعمية الستبيانات الميكؿ 

(Likert) حيث جمع الباحثكف ما  ،في معيد كارنجا في الكاليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية األكلى
كانطمقت منيا العديد مف  ،(139: 7000ف ميكؿ العامميف في الميف المختمفة )عبلـ،يقارب ألؼ فقرة لمتمييز بي

 الحقان. اختبارات الميكؿ 
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( التكجو األكؿ (Fryedحيث بدأ فرايد  حركة قياس الميكؿ المينية تكجييف مختمفيف، ىذا كشيدت
(، كيعتمد ىذا التكجو عمى مبلحظة أف 5917في عاـ ) ( ككسعو ستركنغCowderyلمقياس، كجربو كاكدرم )

أصحاب بعض الميف يتشارككف فيما يفضمكف كما ال يفضمكف، مما يساعد عمى تمييزىـ عف أصحاب ميف 
 .أخرل، كمقارنة تفضيبلتيـ المينية مع تفضيبلت الشخص، كذلؾ لتحديد المينة األكثر مبلءمة لو

(، فيتبع نظرية 1959( كىكالند )Roe,1956(، رك )Kuder,1940أما التكجو الثاني كيمثمو كيكدر )
السمات في تحديد ميكؿ الفرد المينية بما يشابو حركة العكامؿ في عمـ نفس الشخصية، حيث يككف ىذا التكجو 
تنظيمان معينان مف السمات ضمف عكامؿ محددة، كيصنؼ األشخاص في مجمكعات أك بيئات مينية محددة كفقان 

 Ackerman & Beier, 2003:206-207). ينية )لميكليـ الم
 العوامل المؤثرة في تكون ونمو الميول المينية: -ثالثاً 

 العوامل الذاتية: -أ 
بناء التصكرات المينية المستقبمية منذ الطفكلة  فييحتؿ عامؿ الجنس مكانة ىامة في التأثير : الجنس -1

حيث تصبح االختيارات المينية األكثر شيكعان عند اإلناث أقؿ اختياران لدل الذككر كبالعكس، كما  ،المبكرة
بيف التاسعة كالثالثة عشرة يرتبط التصكر الخاص بالميف المبلئمة لكؿ جنس بعامؿ آخر كىك المكانة 

لة يككف اختيار الفرد االجتماعية التي تحتميا المينة في ىـر التصنيؼ االجتماعي لمميف، كفي ىذه الحا
 متيا لجنسو كمكانتو اجتماعيان، كيككف ما سماهءلمينة ما مبنيان عمى أساس تقييمو ليذه المينة مف جانب مبل

الخريطة المعرفية لمميف كىي بنية تصكيرية تسمح لمفرد بالتعرؼ كالتقييـ  Gottfredson)) غكتفريدسكف
 (.559: 7007،مشرم) السريع لممينة كتصبح فيما بعد دليبلن لمتعرؼ عمى مختمؼ الميف

كتظير اإلناث اىتمامان بالميف المتعمقة باألشخاص بينما ييتـ الذككر بالميف المتعمقة باألشياء 
(Pozzebon,2012:19 .)حكؿ الميكؿ المينية لدل الجنسيف  ىكالنددراسات  أف كذكر ثكمبسكف كآخركف

، بينما يحرز الرجاؿ درجات كالفني أف النساء يحصمف عمى درجات مرتفعة في الميؿ االجتماعيإلى  تكصمت
الميكؿ كتبرز الفركؽ في  (،Thompson et al,2004:3) كالبحثي كالمغامر كالتقميدم مرتفعة في الميؿ الكاقعي

كالتي تحدد  ،بيف الجنسيف كتتضح بفعؿ مجمكعة مف العكامؿ االجتماعية كالثقافية المتمايزة لدكر كؿ جنس
( كتانغ كآخريف (Kentli,2014كما ظير في دراستي كينتمي  األنشطة التقميدية التي تبلئـ جنسان دكف اآلخر

(Tang et al,2008حيث طمح التبلميذ إلى ميف ذككرية تقميدي ) ة تتطمب قكة جسمانية، بينما طمحت
 التمميذات إلى ميف أنثكية تقميدية ترتبط باألشخاص كاألنشطة الفنية كالتعامؿ مع البيانات.

لمتعميـ تأثيران مرتبطان مع تأثير التقدـ في العمر في دراستو عف الميكؿ  أف( 5929) كما كجد جابر
قارف بيف عينتيف إحداىا مف طمبة الصؼ األكؿ اإلعدادم كاألخرل مف طمبة الصؼ الثاني  فحي ،المينية
: 7007،مشرم) الجنسيف مع التقدـ في سنكات الدراسةكجد تناقصان في الفركؽ في الميكؿ المينية بيف ك  ،الثانكم
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ة المرحمة الثانكية كدراسة (. بينما لـ تجد بعض الدراسات فركقان في الميكؿ المينية بيف الجنسيف مف طمب510
 (.Otta & Williams,2012) أكتا ككيميامز

أف التربية األسرية كالمجتمعية في الكثير مف مجتمعاتنا العربية تكجو البنات منذ مف الكاقع  الباحثةكترل 
الطبخ كالخياطة، كاألنشطة األنثكية كرعاية اآلخريف  كأدكاتنعكمة أظفارىف نحك المعب باأللعاب األنثكية كالدمى 

لى  كالعناية بأمكر المنزؿ، بينما تكجو الفتياف إلى المعب باأللعاب الذككرية كالسيارات كالجنكد كاألسمحة، كا 
األنشطة التي تتـ خارج المنزؿ كمساعدة األب في عممو أك شراء حاجيات المنزؿ، فتعدىـ لمعمؿ أك الميف، بينما 

دارة المنزؿ، مما يؤثر في الميكؿ المينية لؤلبناء كيكجييا نحك الميف النمطية لكبل الجنسيف.ت  عد البنات لمزكاج كا 
 ،ميكؿ الفرد حيث تساعد كؿ مرحمة عمرية عمى ظيكر ميكؿ معينة فييؤثر العمر الزمني  العمر الزمني: -2

ؾ الفرد في كؿ مرحمة عمرية يمر بيا كلذلؾ يمم ،كتطبعيا بطابعيا الخاص سكاء في شكميا أك مضمكنيا
محددة، فكما تحدث تغيرات نمائية منتظمة في كؿ مرحمة، فإف الميكؿ تككف ضمنيا، كعمى ىذا  ميكالن 

ففي الطفكلة المبكرة تككف الميكؿ  األساس يمكف القكؿ إنو يمكف التنبؤ بيا كتقدير النضج العاـ لمشخصية.
ؿ حكؿ ذاتو، كىك تمبية رغباتو المباشرة، كمع تطكر نمكه الحركي غير كاضحة نظران لتمركز اىتماـ الطف

كبداية استكشافو لمعالـ الخارجي كاتصالو بو، تبدأ الميكؿ في الظيكر في أنكاع لعبو، فيميؿ في البداية إلى 
ى يميؿ إلفالمعب بدمية أك كرة كحده ثـ ينضـ لجماعة األقراف، كبتطكر نمكه الحركي في الطفكلة المتأخرة 

بل يأخذ طابع التفكير في مينة فأما ميؿ الطفؿ في ىذه المرحمة إلى النشاطات المينية،  .المعب بالدراجة
نما يقتصر عمى تقميد سمككيات الكبار كمينيـ  ،المستقبؿ أك اإلعداد ليا سبيؿ إشباع رغبتو في أف  فيكا 

 ىافإذا قارنا ،ةالمراىقمرحمة تتضح ميكؿ الفرد في . ك يككف مثؿ الراشديف كأحد مطالب النمك االجتماعي
 ،نجد قدران مف االستمرارية كقدران مف التغير في درجة تعقدىا مف حيث الشكؿ ؛بميكلو في مرحمة الطفكلة

يعكد استمرار الميكؿ إلى فترة المراىقة ألسباب مختمفة، حيث ال تككف غاية بحد ك  .أكثر تنظيمان  كتصبح
نما تصبح كسائؿ يحقؽ مف خبلليا المراىؽ حاجات  ذاتيا بدرجة كبيرة كما ىك الحاؿ في مرحمة الطفكلة، كا 

 (.759: 5991اجتماعية مختمفة )السيد،
يقع ما بيف الخامسة عشرة كالثامنة عشرة، كالثمث المينية ثمثي التغير في الميكؿ "تكصؿ ستركنغ إلى أف قد ك 

: 7007الميكؿ تتبمكر في الثامنة عشرة مف العمر )مشرم، ، أم أف"اآلخر يحدث في السنكات السبع التالية
563). 

كأثبتت األبحاث التجريبية حكؿ نمك الطمكح الميني أف الجنس يمعب دكران ميمان في نمك طمكح الطفؿ 
الميني، كأف ىذه الطمكحات المينية تبتعد عف التركيز عمى مظاىر المينة، كتميؿ لمكاقعية أكثر خبلؿ مرحمة 

 (Hirschi,2010:4) المراىقة
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كعمى  المينية، ميكليـتحديد  في األفراد العقمية بيف القدرات في الفركؽ ؤثرت: العقمية القدرات في التباين -6
 تككيف عممية في طفيفان  دكران  أف لمكراثة ترل ان تقارير  ىناؾ أف إال ،كمتعممة مكتسبة أف الميكؿمف  رغـال

 األكلية العامة المبلحظات تشير حيث المتعمميف، بيف األفراد الفردية الفركؽ مبدأ اعتمادان عمى كذلؾ ،الميكؿ
 قكرنكا بنظرائيـ ما إذا ،متميزة عقمية بقدرات يتمتعكف ما غالبان  الطبيعية العمـك في األفراد المتخصصيف أف

 بدكر يتعمؽ فيما متفقة ليست كالدراسات البحكث فإف نتائج عاـ كبكجو .أخرل تخصصات في المتخصصيف
 مف العديد كجكد (1985) القريشي كيذكر المينية. لمميكؿ محدد الذكاء كعامؿ كخاصة العقمية القدرات

 بميكليـ يتعمؽ فيما ،المنخفض الذكاء ذكم مف كنظرائيـ المرتفع الذكاء بيف ذكم فركؽ كجكد تؤكد الدراسات
 Schroeder et)ف كآخرك  كما كجدت دراسة شركيدر .(11: 7001القراءة )بف أحميدة، نحك مكاضيع

al,2012)  ،التي حمؿ فييا الباحثكف صكران لمناطؽ الدماغ لدل عينة مف الراشديف كقاسكا ميكليـ المينية
ارتباطان بيف الميؿ التحميمي )كفؽ نظرية ىكالند لؤلنماط المينية( كالذكاء العاـ، كما كجدت  ككجدت الدراسة

 مكانية.ارتباطان بيف الميؿ الكاقعي كالقدرة ال
ر مف مف أبرز الدكافع الخاصة بالعمؿ في مينة معينة، الرغبة في الحصكؿ عمى أكبر قددوافع الفرد:  -4

حتى أف البعض يخطط لتعميمو كمستقبمو عمى ىذا األساس. كفي بعض األحكاؿ  المنفعة المادية لقاء العمؿ،
يككف المظير االجتماعي ىك الدافع في تكجو المراىقيف نحك مينة معينة عندما يفضمكف مينة ضابط في 
ع الجيش أك الشرطة لمظيرىما المتميز كلنكع المباس الذم يرتديو أصحاب ىذه الميف. كىذه األنكاع مف الدكاف

كاضحة المصدر مما يمكف الشاب مف تبيف مدل تأثيرىا، كيمكنو في الكقت المناسب أف يقمؿ مف ىذا التأثير 
 نتيجة الظركؼ أك الكاقع الذم يصطدـ بو. 

أما الدكافع التي تمعب دكرىا كال يمكف مكاجيتيا بصراحة، فيي الدكافع البلشعكرية كالتي تتككف في 
حكادث مر بيا الشخص كتركت أثران في نفسو مف غير أف يدرم. كتظؿ عمى الغالب نتيجة ظركؼ مبكرة أك 

الرغـ مف ذلؾ تؤثر في سمككو كتصرفاتو، فالطفؿ الذم يمقى معاممة قاسية مف مدرسو كال يستطيع االنتقاـ مف 
 ىذا المدرس، قد تنتقؿ ىذه الرغبة إلى البلشعكر، كتظؿ حية تعمؿ عمميا حتى إذا حانت الفرصة ظيرت مف
جديد في صكرة الرغبة في العمؿ كمدرس ينتقـ لنفسو مف التبلميذ. أك قد يككف الدافع ىك الرغبة في إثبات الذات 
فالشخص الذم يعاني نقصان مف ىذه الناحية، قد يفضؿ الميف التي يظير فييا معنى التفكؽ عمى اآلخريف 

سانية كاألخصائي االجتماعي، ألنو يجد في كالطب مثبلن أك التعميـ أك الميف االجتماعية ذات الطبيعة اإلن
مساعدتو لآلخريف كفي حاجة اآلخريف لو كاعتمادىـ عميو ما يؤكد ذاتو كيرضي ىذه الناحية في نفسو. كمف 
الكاضح أف اإلنساف يخضع في المكاقؼ المختمفة الختيار مينتو لتأثير مجمكعة مف الدكافع ال لتأثير دافع كاحد 

 (.551-556: 5915محدد )محمكد،
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أف ىذه الدكافع تنبع مف أساليب التربية التي يتبعيا األىؿ مع أطفاليـ، فقد يسعى األبناء  الباحثةكترل 
نتيجة عدـ تقدير أىميـ ليـ، كعدـ حصكليـ عمى الدعـ الكافي منيـ أثناء نشأتيـ، إلى إثبات ذكاتيـ في ميف قد 

بامتياف  تجد حبلن كال  ،في أنفسيـ تظؿ قائمة تدكراعات التي ال تتبلءـ مع قدراتيـ، كال ينجحكف فييا إذ أف الصر 
 .أك تمؾ ىذه المينة

يميؿ األفراد إلى اختيار المجاالت التي تمقكا فييا تعزيزات إيجابية نتيجة : إدراك الخصائص المرتبطة بالذات -5
ؾ المجاؿ تضمف أف لدييـ مؤىبلت في ذلباتيـ ك لتحقيقيـ بعض اإلنجازات فييا، مما أكسبيـ صكرة حكؿ ذ

مف الباحثيف الذيف أكدكا عمى العبلقة بيف صكرة الذات كالميؿ الميني حيث سكبر  النجاح فيو، كيعتبر ـلي
(. كقد 570: 7007،مشرم) "ترجمة لصكرة الذات كمطابقة ليا مع التصكرات المينية التي يممكيا"يرل أنو 

المؤذية لمشخص كالمرتبطة بعممية اتخاذ القرار ( قائمة مف األفكار أك المعتقدات Lock,1996كضع لكؾ )
 الميني كمنيا:

 ىناؾ شيء ما خاطئ في شخصيتي لذلؾ ال أعرؼ ما أرغب حقان بفعمو. -5
 كف الميف التي يرغبكف بيا.بدك أف لدل اآلخريف أىدافان كيعرفي -7
 ىناؾ اختبار أك خبير في مكاف ما سيخبرني ماذا أختار مف الميف أك التخصصات. -6
 تمؿ أف أفشؿ في المينة أك الدراسة التي أحبيا كأرغب بيا.مف المح -1
 إذا حدث انييار اقتصادم فمف أجد عمبلن. -1
 إف كتابة قائمة طكيمة مف الميف لمتعرؼ عمييا ىك مضيعة لمكقت. -3
 يجب أف أعثر عمى العمؿ الكحيد األكحد الذم يناسبني. -2
 يمكنني إتقاف أم عمؿ كاف بمجرد أف أبذؿ جيكدم كميا فيو. -1
 عندما أقرر العمؿ المناسب لي فمف أغيره طيمة حياتي. -9

 ال يمكف لمشخص التخطيط لمستقبمو الميني ألف العالـ يتغير بسرعة. -50
 (.RPCEP,1998:32ال يمكف المرأة )أك لرجؿ( أف يمتيف مينة مثؿ ىذه ) -55
 :العوامل المحيطية -ب 
كيبدأ تأثير ىذا المحيط  ،كعمف يحيطكف بوال يستطيع الفرد أف يعيش بمعزؿ عف محيطو العوامل األسرية:  -1

الفرد منذ كالدتو، فخبلؿ عممية التنشئة االجتماعية تنمك خصائص الفرد كيكتسب مف محيطو األسرم  في
 .اختياره لمينتو مستقببلن  فيمعينة يستمر تأثيرىا طكاؿ حياتو، كبالتالي تؤثر  ان سمككات كاتجاىات كقيم

عند رغبة كالديو كثيران ك  دراسيان أك مينة نزكال ن ميكؿ أبنائيـ  فييككف تأثير الكالديف ك  ،ما يختار الفرد فرعا ن
 ( منيا:5915ذكر محمكد ) بأشكاؿ مختمفة
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األب الذم فشؿ في اختيار مينة مناسبة أك األـ التي لـ تكمؿ تعميميا، قد يرغباف في أف يحقؽ ابنيما أك    -أ 
 رغباتيماقيقو في حياتيما الخاصة، كمف ثـ يجبرانيما عمى العمؿ في المينة التي تناسب ابنتيما ما فشبل في تح

 كدكافعيما الخاصة.
األبكاف الناجحاف في حياتيما كعمميما كيرغباف في أف يسمؾ ابنيما أك ابنتيما نفس الطريؽ. فاألب التاجر  -ب 

ف أم مينة أخرل، كيرل المكاف الطبيعي مثبلن الذم يرل أف دخمو في مينتو ال يمكف أف يحصؿ عميو ابنو م
البنو ىك أف يقؼ بجكاره يساعده كيرث مينتو كتجارتو مف بعده، كيجد مف غير المعقكؿ أف يترؾ ابنو ىذا 
العمؿ كىذا المستقبؿ المضمكف ليغامر في مينة أخرل مجيكلة قميمة الدخؿ. كاألـ التي حققت في حياتيا 

قد ال ترل البنتيا حياة أخرل خارج حدكد مثؿ ىذا البيت، كال تتصكر أف الزكجية كؿ مطمح ليا في الحياة، 
تفكر ابنتيا في العمؿ كما يعمؿ الرجاؿ، كتعاني متاعبيـ التي لـ تخمؽ ليا، كترل أف مف الخير البنتيا أف 

 تفكر نفس تفكيرىا كتختصر الطريؽ إلى بيت الزكجية اآلمف المريح.
، كيجد ابنو غير قادر عمى الكصكؿ إلى المستكل الذم إلى مستكل مرمكؽي عممو ككصؿ فيو األب الناجح ف -ج 

يطمح إليو لنقص في إمكاناتو الطبيعية، أك لعدـ كجكد الحافز الكافي، فبل يتصكر أف يككف ابنو أقؿ مستكل 
منو أك مف نظرائو مف شباب العائمة كزمبلء الدراسة، أك أف يعمؿ كعامؿ بسيط أك أف يشغؿ مينة بسيطة، 

(. كما قد ينسب األىؿ أبناءىـ إلى 576-575: 5915فيظؿ يضغط عميو كيرغمو لتحكيمو عنو )محمكد،
 & Ohiwerei) واسعةمدارس ذات مستكل راؽ لتحقيؽ ىذا اليدؼ مما يقدـ لبلبف خيارات مينية 

Nwosu,2009:2) ات بعض الدراس. مما قد يدفعو الختيار اتجاه مختمؼ عما يطمح إليو الكالداف، لكف
 .(557 :7007،التكافؽ بيف ما يرغب بو األىؿ كاألبناء مف ميف )مشرمكجدت 

اختيار الفرد لمينة المستقبؿ حيث حددت ثبلثة أنماط  فيتحدثت آف رك عف تأثير نمط التربية قد ىذا ك 
 لمتربية يتحدد بمكجبيا مجاؿ تكجيو الطاقة النفسية كىذه األنماط ىي:

 .يميؿ إلى الميف االجتماعية )التعامؿ مع األفراد(ك  :الطفؿ مكضع التركيز العاطفي -5
 .يميؿ إلى الميف التقنية كالعممية )التعامؿ مع األشياء(ك  :متجاىؿ الكجكدالطفؿ  -7
 يميؿ إلى الميف االجتماعية كالتقنية عمى السكاءك  :الطفؿ متكافؽ النمك في الدائرة األسرية -6

 (Timothy & Thomason,1999:26). 
الكالديف عمى رأس العكامؿ التي يرغب بسببيا األبناء في امتياف مينة ما، كىذا ما بينتو كيأتي تأثير 
ستيؿ  ( عمى تبلمذة الصؼ الخامس االبتدائي. بينما فرقت دراسة(Kentli,2014 كينتمي بعض الدراسات كدراسة

لفتياتيف، حيث كجدت  ( بيف تأثير كؿ مف األـ كاألب في الميكؿ المينيةSteele & Barling,1996) كبارلنغ
 أف الفتيات يتأثرف باتجاىات أمياتيف نحك بعض الميف بدرجة أكبر مف تأثرىف باتجاىات آبائيف.
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اختياره لمينتو أك دراستو، كتؤكد ذلؾ  فيإف لؤلصؿ االجتماعي لمفرد تأثيران  العوامل القتصادية الجتماعية: -2
فقد كجد غيشارد اختيارات األفراد.  فيتأثير الكسط االجتماعي االقتصادم  فيدراسات كثيرة تتفؽ 

(Guichard فركقان بيف الطمبة في اختيارىـ لفرع دراستيـ )الطمبة أبناء  كافلنكع مينة آبائيـ، حيث  تعزل
مقارنة بالطمبة أبناء  ،العممية كالرياضية الشيادات الثانكيةالعماؿ البسطاء أقؿ حظان في الحصكؿ عمى 

كالذيف يممككف حظان أكبر في متابعة الدراسات العميا، كما أف الطمبة مف  ،كليف كذكم الميف الحرةؤ المس
بينما سجؿ  ،األصؿ االجتماعي المرتفع قد سجمكا في الجامعة في فركع كالطب كالعمـك االقتصادية كالصيدلة

 .العمـك اإلدارية ثـ شعب اجتماعية أخرل معظـ الطمبة مف األصؿ االجتماعي المنخفض في
ثقافية اقتصادية معينة يمعب دكران -كيعكد ذلؾ إلى أف انتماء الفرد إلى أسرة ليا خصائص اجتماعية

كتزكيده بالخبرات المختمفة لمعالجة تفاصيؿ حياتو خاصة عمى  ،أساسيان في تشكيؿ شخصيتو كتطكير معارفو
ف تاحة مختمؼ يلؤلسرة دكران إيجابيان في العناية بم صعيد نجاحو المدرسي كالميني، كا  شباع فضكليـ كا  كؿ األبناء كا 

كتشجيع ركح المبادرة لدييـ كاستقبلليتيـ في اتخاذ قراراتيـ  ،الفرص المناسبة لمحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية
  (.551-556 :7007،)مشرم المتعمقة بمستقبميـ الميني

( أف األبناء لكالديف متعمميف ال يرغبكف بدراسة (Azubuike,2011كجدت دراسة أزكبكيؾ قد ىذا ك 
اختصاصات حرفية كالدراسة في الثانكيات المينية، كبالتالي ال يرغبكف في امتياف الميف المتعمقة بيا، كما 

( مف األطفاؿ يخططكف لبللتحاؽ بمينة آبائيـ )الطب(، بينما 30( أف )Okeke,1996%كجدت دراسة أككيؾ )
( مف األطفاؿ لبللتحاؽ بمينة أمياتيـ )التمريض( كيعكس ىذا النظرة المتفاكتة بيف الطب 76)%خطط 

 (.Igbnedion,2011:326كالتمريض)
كيختمؼ تأثير األىؿ كفقان لمبيئة االجتماعية كتقديرىا لدكر األىؿ في قرارات أبنائيـ، حيث كجدت دراسة 

( التي أجريت عمى عينة مف اآلسيكييف Tang, Fouad & Smith,1999)كؿ مف تانغ، فؤاد، كسميث 
المياجريف إلى الكاليات المتحدة، أف تكقعات الكالديف أثرت في االختيار الميني ألبنائيـ، تأثيران أكبر مف أثر 

 (Kantamneni & Fouad,2013:59). ميكليـ المينية عمى ىذا االختيار
مما قد  ،س فركقان في القدرة الشرائية لؤلفرادكما أف الفركؽ في المستكل االجتماعي االقتصادم تعك

لعدـ التمكف مف اقتناء األدكات البلزمة لممارسة ىذه الرياضة، كتعكس كذلؾ  الميؿ الرياضي لؤلبناء يضعؼ
الميكؿ، فقد يشارؾ المراىقكف مف المستكيات االجتماعية  فيمف حيث القيـ التي تؤثر في مجمميا  كبيرةفركقان 

ع مما مف دكنيـ، بؿ كيقرؤكف مكاضيع ذات مستكل أرفمبدرجة أكبر  لتعميمية العميا في القراءة مثبلن كاالقتصادية كا
 (.515 :7007،مشرم) يكسع آفاقيـ كيبمكر ميكليـ

كعندما يترؾ المراىؽ دراستو في كقت مبكر بسبب ظركؼ أسرتو المالية ليمتحؽ بعمؿ يعيش منو أك 
ليساعد أسرتو عف طريقو؛ ال يككف قد بمغ بعد درجة كافية مف االستعداد الميني أك النضج الكافي أك الخبرة التي 
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عؿ ىمو األكؿ الحصكؿ عمى عمؿ تتيح لو فرصة اختيار العمؿ المناسب. فضبل عف أف ظركفو االقتصادية تج
يدر عمييـ ما يسد حاجتيـ، أما نكع العمؿ فيظؿ خارجان عف المكضكع طالما ظمت ىذه الحاجة قائمة 

 (.571: 5915)محمكد،
نو لمف المؤسؼ أال يعمؿ الفرد كفقان لميكلو المينية لمفرد بسبب الكضع االقتصادم ألسرتو، كالذم قد  كا 

كمية التي تدرس ىذا التخصص الميني بسبب مصاريفيا المادية المرتفعة، كاضطراره ال يمكنو مف االلتحاؽ بال
صعكبات التكيؼ الميني  مما يزيدإلعالة أسرتو في بعض األحياف، مما يضطره المتياف المينة التي ال تبلئمو، 

 لديو مستقببلن.
مؤثران في نكعية الميف المنتشرة،  إف لمتغير االقتصادم في البمد دكران الوضع القتصادي والسياسي لمبالد:  -3

فقد يضطر المكظؼ لمعمؿ في كظيفتيف مختمفتيف. كما أف لتغير االقتصاد مف االعتماد عمى الزراعة إلى 
االعتماد عمى المنتجات النفطية أثران في ميؿ الطمبة نحك دراسة فركع كيندسة البتركؿ كحقكؿ النفط 

(Ohiwerei & Nowosu,2009:2) . 
التي ال زالت مسيطرة عمى  لمفكرة الراسخة ،ما يعانيو الشباب مف قمؽ عمى مستقبميـ الميني يعكدىذا ك 

بأف السبيؿ الكحيد إلى النجاح ىك الشيادة الجامعية، كاحتقار العمؿ اليدكم كالفني، في المجتمع العربي العقكؿ 
 (.719: 5991كاالفتقار إلى ركح المغامرة في مياديف األعماؿ الحرة )جبلؿ،

في ظؿ ظركؼ الببلد المضطربة كظركؼ النزاع المسمح التي تكلد أزمات اقتصادية أنو  الباحثةترل ك 
كاجتماعية مختمفة، منيا نقص نسبة اليد العاممة مف الذككر، أك غياب المعيؿ األساسي عف األسر، أك الكساد 

تجيات لميف ذككرية مما قد ينعكس عمى نظرة االقتصادم كالبطالة، تتغير الميف السائدة كتزداد نسبة النساء الم
 المجتمع إلى ىذه الميف، كبالتالي عمى التنشئة االجتماعية المينية لكؿ مف الذككر كاإلناث.

كما تؤثر الظركؼ المضطربة في الببلد عمى األطفاؿ بشكؿ خاص، كتدفع بالكثير منيـ نحك ترؾ 
تكقفيـ عف التعمـ عف أنيـ دكف السف القانكني لمعمؿ، كيؤثر  الدراسة كممارسة أعماؿ ال تتناسب كالطفكلة، فضبلن 

 ، السيما إذا لجأكا إلى التسكؿ.عمميـ في ىذه السف المبكرة عمى شخصيتيـ كميكليـ المينيةالمدرسي ك 
يشغؿ المدرس المركز األىـ في العممية التعميمية، كبأسمكبو يساعد الطمبة عمى تأثير الكادر التدريسي:  -4

بمادة معينة أك إىماليا، فقد يحب الطالب دراسة مادة معينة لكال األسمكب التدريسي اليزيؿ لمدرس االىتماـ 
يفقده االىتماـ بالمادة كمضمكنيا. كخاصة في المرحمة الثانكية حيث يككف ىناؾ  األمر الذمىذه المادة، 

 تأثير كاسع لشخصية المدرس في الطمبة، مما يمكنو أف يثير اىتماـ الطالب بمادتو بأسمكبو المشكؽ
(Ohiwerei & Nowosu,2009:2) . 

 الكاقع مكممة في البلصفية النشاطات كتعد ،البلمنيجية بالنشاطات إلييا يشار كالتي :الالصفية النشاطات -5
 .كاىتماماتيـ الطمبة ميكؿ تشكيؿ في تؤثر فيي كبالتالي ،المدرسة منياج مف يتجزأ كجزءان ال الدراسية لممناىج
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 إلى رجعت تكان ما غالبان  ،الدراسي التخصص المادة أك نحك الطالب ميكؿ أف التقارير بعض ذكرت فقد
 .(12: 7001)بف أحميدة، كاألفبلـ كاإلذاعة كالمجبلت الكتب مع الخارجية كتفاعبلتو نشاطاتو

كعميو فإف تنكع العكامؿ التي تؤثر في الميكؿ المينية تجعؿ منو مكضكعان معقدان، كمف الصعب تحديد 
 العامؿ األقكل كاألكثر تأثيران فيو، فحاكؿ العمماء مف خبلؿ نظرياتيـ تفسير الميؿ الميني.

 :المفسرة لمميول المينيةالنظريات  -رابعاً 
حيث تنقسـ إلى ثبلثة أنكاع  ،إف المقاـ ال يتسع لعرض كشرح النظريات العديدة المفسرة لبلختيار الميني

 االختيار الميني بو كىي: أصحاب ىذه النظرياتمف النظريات كفقان لما ربط 
كالمناىج التي اتبعت في دراسة نظريات السمات كاالتجاىات: تعتبر ىذه النظريات مف أقدـ النماذج  -5

يني، كتستند نظرتيا إلى أساس أف مالشخصية اإلنسانية كفي مجاالت االختيار الميني كعمـ النفس ال
الشخصية مجمكعة مف السمات أك العكامؿ المتداخمة مثؿ القدرات المغكية كالعددية كالميكؿ كاالتجاىات كالقيـ 

ؤكد عمى تقسيـ األفراد إلى أنماط يتـ كصفيا عف طريؽ االختبارات كالسمات االجتماعية كأنماط التكيؼ، كت
(، Parsons(، بارسكنز)Williamsonالتي تقيس األبعاد المختمفة لمشخصية، كمنيا نظرية كليامسكف )

 .(593 :7005،)القاسـ ككيكدر  ،ستركنج
فيـك الذات كخاصة تمؾ نظريات مفيـك الذات: استندت ىذه النظريات في االختيار الميني إلى نماذج م -7

كالتي أكدت عمى ميؿ األفراد  ،( كسكبر(Ginsberg( كجينزبيرج (Rogersروجرزالنماذج التي بمكرىا 
كأنيـ يككنكف صكران ذىنية عف عالـ الميف مف حكليـ  ،لتككيف مفاىيـ ذاتية محددة تتضح بمركر الزمف

 (12 :7001،محاكليف مقارنتيا بالصكرة التي لدييـ عف ذكاتيـ في إطار اتخاذىـ القرارات المينية )السكيط
نظريات الشخصية: كتستند ىذه النظريات إلى أساس االرتباط بيف خبرات الشخص في طفكلتو المبكرة  -6

تو كبيف عكامؿ الشخصية المؤثرة في اختياره الميني، باعتبار أف الفرد يختار كظيفتو كاتجاىاتو كميكلو كقدرا
كمينتو لككنو يرل فييا إمكانية إشباع حاجاتو، كأف نجاحو في العمؿ كاندماجو بو يعبر بالتدريج عف 

 (.510 :7005،خصائص شخصيتو. مثؿ نظرية رك، كىكالند )القاسـ
كدكرىا في تكضيح كيفية تشكؿ الميكؿ كنمكىا، لكف نظرية جكف كلكؿ مف ىذه النظريات أىميتيا 

في ميداف التطبيؽ العممي كالبحثي، كتـ كضع العديد  استخدامان ىكالند تعتبر األكثر اكتماالن بينيا، كما أنيا األكثر 
ية مف األدكات كالمقاييس لمميكؿ المينية استنادان إلى أنماط ىكالند الستة لؤلشخاص كالبيئات المين

(Mumme,1997:19.كمنيا أداة الدراسة الحالية ) 
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 (:1551-1551) (Holland) نظرية ىولند
( في ىيئة لمتجنيد 5913-5917باالختيار الميني أثناء قضائو ألربعة أعكاـ ) ىكالند ظير اىتماـ

يجرم مقاببلت الختيار كفرز الجنكد، كبعد دراستو الجامعية تبمكرت لديو فكرة تقسيـ األشخاص إلى ستة أنماط 
 .(Mogi & Wang,2006:23) مف حيث اختيارىـ لمميف

مف عمماء النفس المشيكريف، كىك أستاذ عمـ النفس بجامعة  (7001-5959) يعتبر جكف ىكالندك 
ىكبكنز في الكاليات المتحدة، كجاء بنظريتو عف االختيار الميني بعد تجاربو كخبراتو الطكيمة عمى أفراد قامكا 

 باتخاذ قرارات كاختيارات مينية عديدة، كتعد نظريتو انعكاسان لتياريف بارزيف في عمـ النفس الميني كىما:
: يتصؼ بالطابع الشخصي كيتمثؿ في الفرض القائؿ بأف االختيار الذم يقـك بو الفرد إنما يمثؿ التيار األول

كأف الميكؿ  ،كمحاكلة لتضميف أساليبو السمككية كالشخصية الكاسعة في سياؽ عممو أك حياتو ،امتدادان لشخصيتو
ت نتيجة تطبيؽ اختبارات الميكؿ المينية يمكف كما نحصؿ عميو مف معمكما ،المينية تمثؿ كصفان لشخصية الفرد

كأف ىناؾ  ،ؿ المينية تعبر عف شخصية اإلنسافك باعتبار أف المي ،أف تتخذ أساسان لبلختيار كالتكجيو الميني
 عبلقة متبادلة ككثيقة بيف خصائص الشخص كميكلو المينية.

لى دنيا العمؿ عمى أسماء : كيتمثؿ بالفكرة التي تؤكد أف األشخاص يسقطكف نظر التيار الثاني تيـ إلى أنفسيـ كا 
 (.511-511: 7005)القاسـ، كىذا التيار مستمد مف الطابع الركائي كالقصصي ،كعناكيف العمؿ

 كيعتقد ىكالند أف النمك الميني غير السميـ قد يككف نتيجة لكاحد مف خمسة أسباب ىي:
دراؾ جيد -5  .لمذات خبرات غير كافية الكتساب ميكؿ ككفاءات محددة كا 
 .خبرات غير كافية لمتعمـ عف بيئات العمؿ أك معرفتيا -7
 .خبرات غامضة أك متناقضة عف الميكؿ أك الكفاءات أك الخصائص الشخصية -6
 .معمكمات غامضة أك متناقضة عف بيئات العمؿ -1
 مثقة الضركرية لترجمة الخصائص الشخصية إلى فرص كظيفية.االفتقاد لعدـ كجكد معمكمات عف الذات أك  -1

كما يرل ىكالند أف المرشديف الذيف يكاجيكف مسترشديف غير قادريف عمى اتخاذ قراراتيـ المينية يتكجب 
عمييـ مساعدتيـ كمناقشتيـ في تمؾ األسباب أك الظركؼ الخمسة بغرض التعرؼ عمى سبب عدـ مقدرتيـ عمى 

ينية إلى ستة أنماط مف الميكؿ ىذا كقد قسـ ىكالند الميكؿ الم (.11: 7055اتخاذ القرار الميني )العزيزم،
 .يأتينكردىا فيما 

 أنماط الميول المينية وفق تقسيم ىولند: - أ
 (Realistic Type):النمط الواقعي  -1

األنشطة التي تتطمب  كيفضؿ ،مع البيئة بطريقة مكضكعية كمممكسة أك محسكسة ىذا النمط يتعامؿ
األنشطة التي تتطمب  . كيتجنبشياءكالعمؿ مع األحركية كاستخداـ اآلالت كاألجيزة كاألدكات، الميارات ال
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يعمؿ  .ذككرمك غير اجتماعي نمط استخداـ الميارات االجتماعية أك الذكاء أك القدرات الفنية. يكصؼ بأنو 
مات كاإلدراؾ السميـ، الطمكح، ضبط النفس، الممتمكات ىذا النمط سيقدر ك  .ان ، أك طيار ، بناءن ان ، مزارعان ميكانيكي
 قكة، كالنفكذ.ال، لمحسكسةالمادية ا

كيتصؼ ذك النمط الكاقعي بأنو شخص مستبد برأيو، عممي، متكيؼ، مادم، ال يركز عمى نفسو، صريح، 
 ال يندمج كثيران فيما يقـك بو مف نشاطات.ك عفكم، أصيؿ، غير بعيد النظر، مقتصد، عنيد، دؤكب، 

   (Investigative Type):النمط التحميمي  -2
مع البيئة عف طريؽ استخداـ الذكاء كالتفكير المجرد، كيستخدـ األفكار كالكممات ىذا النمط يتفاعؿ 

، ييتـ بالتفاصيؿ  كالرمكز، كيفضؿ التعامؿ مع المعمكمات كالنظريات كالظكاىر العممية في الفيزياء كالعمـك
يحب  منطكٍ كىك الكجدانية، كيستمتع بحؿ المشكبلت، ال ييتـ بالعبلقات االجتماعية كال يرتاح في المكاقؼ 
، عالـ أحياء، ان كيميائي، يعمؿ العزلة، ينجز في المجاالت العممية كاألكاديمية، كال يصمح لكظائؼ القيادة كاإلقناع

. يقدر ىذا النمط العمـك كيقدر سمات كاالستقبللية، الفراسة، المنطقية، الطمكح، كىك منفتح ا  باحثان، أك جيكلكجي
 كلديو مدل كاسع مف االىتمامات عمى العكس مف النمط الكاقعي. ،دةعمى األفكار الجدي

كيتصؼ ذك النمط التحميمي بأنو شخص مستقؿ، منطقي، حذر، ناقد، متحفظ، عقبلني، منسحب، معقد، 
 متشائـ، فضكلي، دقيؽ، غير ذك شعبية.

 (:(Artistic Typeلنمط الفني ا -2

يعبر عف نفسو عف طريؽ الفف ك  ،كاإلبداع األدبي كالفنيمع البيئة عف طريؽ الخمؽ ىذا النمط يتفاعؿ 
كيستمتع باألنشطة الحرة غير  ،يعتمد عمى انطباعاتو كتخيبلتو الذاتية في البحث عف حمكؿ لممشاكؿ ، كماكاألدب

ة، كاألنشطة التي يفضؿ الميف المكسيقية، األدبية، الثقافالمنتظمة، كينجز ضمف بيئة تتميز بالجمالية، كما ي
. كىك يحب األنشطة الرجكلية أك األدكار الذككرية مثؿ إصبلح السيارات أك األنشطة الرياضية ال، ك طمب إبداعان تت

يارات الكتابية كيفتقر لمم عاطفي كغير كاقعي، ال يعترؼ بالتقاليد كاألعراؼ كالسمكؾ المتكقع، حساس نمط
أم أنو يقدر المميزات الجمالية كيقدر سمات كالتعبير  .ان ، مصمـ ديككر، أك مؤلفان ، رسامان مكسيقار كاإلدارية. يعمؿ 

  عف الذات، المساكاة، الخياؿ، الشجاعة، كىك منفتح عمى أفكار كمشاعر اآلخريف، كعمى األفكار الجديدة.
كيتصؼ ذك النمط الفني بأنو شخص كاسع الخياؿ، معقد، حدسي، فكضكم، غير عممي، غير ممتثؿ 

 فتح، تعبيرم، مستقؿ، مثالي، حساس، كأصيؿ.لمضكابط، عاطفي، اندفاعي، من
 (Social Type):النمط الجتماعي  -4

مساعدتيـ في حؿ ك  ،مع البيئة عف طريؽ استخداـ مياراتو في التعامؿ مع اآلخريفىذا النمط يتفاعؿ 
مشكبلتيـ عبر المناقشات كالعمؿ الجماعي، كدعميـ باستخداـ مياراتو المفظية، التفاعمية، كالتعميمية. يفضؿ 

يتجنب التعامؿ مع األدكات كاألنشطة اليدكية كالمنتظمة في ك األنشطة االجتماعية، التربكية، العبلجية، كالدينية. 
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مات، يدرب، ينمي، يعالج، كيكعي اآلخريف، كيقدر األنشطة االجتماعية أف يقدـ المعمك  يفضؿكما ترتيب محدد. 
 .ان نفسي ان مرشدأك ، عالـ نفس، ان ، معممان ممرضيعمؿ كاإلنسانية. 

كؿ، متعاكف، مثالي، اجتماعي، تماعي بأنو شخص مسيطر، مساعد، مسؤ كيتصؼ ذك النمط االج
 كدافئ.متعاطؼ، لطيؼ، لبؽ، كدكد، صبكر، متفيـ، كريـ، مقنع، 

 :Enterprising Type))النمط اإلقناعي  -5
قناعان مف الميؿ لممساعدة،  يستمتع ىذا النمط بالعمؿ مع اآلخريف بطريقة تتصؼ بككنيا أكثر تنظيمان كا 
حيث يفضؿ األنشطة التي تتضمف التحكـ باآلخريف لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية أك متعمقة بالترقي في المناصب. 

مما يبعده عف التعاطؼ كالتقرب مف اآلخريف إال إذا كانكا معادليف لو في القكة.  ،كلكية لديوتحتؿ القكة كالتحكـ األ
ىك نمط تككيدم لديو قدرة عمى اإلقناع كرغبة مرتفعة في اإلنجاز، منطمؽ، طمكح، كمسيطر. يتجنب األعماؿ ك 

مما  ،البيع أك اإلشراؼ أك القيادةالركتينية كالمياـ التي تتطمب إشرافان مف اآلخريف، كيفضؿ الميف التي تتضمف 
يشبع حاجتو لمسيطرة كالحصكؿ عمى االعتراؼ بقكتو كرجؿ مبيعات، منتج تمفزيكني، مدير، مساعد إدارم، أك 

  كاإلنجازات السياسية كاالقتصادية.يقدر الثراء كالمكانة كما . محاـك
بأنو شخص حيكم، مغامر، مبتيج، متفائؿ، كاثؽ بنفسو، لعكب، طمكح،  كيتصؼ ذك النمط اإلقناعي

 اجتماعي، مستبد، ثرثار، انبساطي، كاستعراضي.
 (:(Conventional Typeالنمط التقميدي  -6

ينجز ىذا النمط ضمف ظركؼ العمؿ المستقرة كالمحددة سمفان، حيث تمعب التفاصيؿ دكران ىامان لديو، 
يفضؿ المياـ كالكظائؼ الكاضحة التي ـ التعامؿ المنظـ المسمسؿ مع البيانات، كما كيفضؿ األنشطة التي تستمز 

الركتيف، كيرتاح عندما ال يطمب منو أف يككف مبدعان، كيفضؿ أف يتعامؿ مع يميؿ إلى غمكض، فيك ليس فييا 
عممي، كيقدر ؽ مجربة كتقميدية. كما أنو مريح، منظـ، كؼء، حي الضمير، منصاع لآلخريف، ائالمشكبلت بطر 

 .ان أك صراف ان ، سكرتير ان محاسبت التجارية كاالقتصادية. كيعمؿ اإلنجاز في المجاال
يقظ، جامد، مثابر، مطيع، عممي، حي الضمير، مفرط الحياء، شخص كيتصؼ ذك النمط التقميدم بأنو 

  دفاعي، سيؿ االنقياد، مقتصد، كؼء، منظـ، كضيؽ المخيمة
(Allen, 2005: 15-17 (Patton & McMahon,2006: 32; Kiani,2010: 26 ;. 

ميكلو التعميمية أك  بكساطةاألنماط إما  ىذهأف أم شخص يمكف أف يصنؼ تحت أحد  ىكالند يرلك 
 ألحد مقاييس الميكؿ المينية تطبيقوالدرجات التي يحصؿ عمييا عند  بكساطةأك  ،المينية

((Gottfredson & Johnstun,2009:103 . ؿ المينية لمشخص بعد تطبيؽ االختبار تؤخذ كعند ترتيب الميك
الحركؼ األكلى مف الميكؿ الثبلثة األكثر ظيكران لديو لمحصكؿ عمى رمز ثبلثي يسمى رمز ىكالند الميني، كعمى 

 يرمز لشخص ميكلو تحميمية، اجتماعية، ثـ فنية. (ISA)سبيؿ المثاؿ فالرمز
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الستة لمشخصية كفؽ ىكالند، كتكصمت دراسات كدراسة ىذا كقد أجريت العديد مف األبحاث عمى األنماط 
( إلى أف Tuck & Keeling, 1980( كدراسة تكؾ ككيمينغ )Feldman & Meir, 1976فيمدماف كمير )

الميكؿ المينية لدل الذككر تتبع الترتيب التالي كفقان لشيكعيا: )الكاقعي، التحميمي، الفني، االجتماعي، اإلقناعي، 
بينما اتبعت الميكؿ المينية لدل اإلناث الترتيب التالي: )التحميمي، الكاقعي،  ،(RIASECختصاران )التقميدم(، أك ا

ؿ (، كما كجد ىكالند أف األكثر قدرة عمى التعامIRASECالفني، االجتماعي، اإلقناعي، التقميدم(، أك اختصاران )
 ، الفنية، التقميدية، كأخيران ذكك، فالتحميميةالميكؿ االجتماعية ثـ اإلقناعية مع تغيرات العمؿ ىـ األشخاص ذكك

 (.Bloye,2007:35) (SEIACR)الميكؿ الكاقعية، أك اختصاران 
( استراتيجية لممرشد الميني المستند Rosenberg & Smith,1985ىذا كقد كصؼ ركزنبرغ كسميث )

مختمفة، كذلؾ بتقديـ المساعدة ليـ إلى نظرية ىكالند ليتبعيا عند التعامؿ مع المسترشديف مف األنماط المينية ال
كفقان لطريقة ىذا النمط أك ذاؾ في التعامؿ مع البيئة، فعندما يتعامؿ مع شخص ذكم نمط ميني تحميمي عمى 
سبيؿ المثاؿ، فعميو عرض المشكمة أمامو عمى أنيا مشكمة تحميمية، كتشجيعو عمى طمب المساعدة عبر الحاسب 

 محاكلة ىذا المسترشد حؿ مشكبلتو المينية أك اتخاذ قراراتو أك بالرجكع إلى كتب كمراجع عند
 (Reardon & Lenz,1999:108.) 

عامميف مستقميف في نمكذج ىكالند ككضعيما عمى شكؿ بعديف   (Prediger,1982)بريديجيرحدد كقد 
تعامؿ مع األشياء مقابؿ األشخاص كال ،فكضع التعامؿ مع البيانات مقابؿ األفكار ،متقابميف

(Hansen,2005:15) ، البعديف الذيف تـ تصنيؼ الميكؿ الست كفقان ليما.( 5يكضح الشكؿ )ك 
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 البيئات المينية وفق تقسيم ىولند: - ب
 (:(Realistic Environmentالبيئة الواقعية  -1

تتطمب ميارات ميكانيكية كمثابرة كحركة  ،ذات طبيعة حسية جسميةبأنيا األنشطة في ىذه البيئة تتميز 
جسمية، كحدان أدنى مف الميارات االجتماعية. كيككف العمؿ مع اآلالت، الجرارات، السيارات، الطائرات، النباتات، 

مف األمثمة عمى أماكف العمؿ: محطة بنزيف، كرشة صيانة سيارات، مزرعة، شركة بناء، محؿ ك مكاد البناء. 
 آالت. معمؿ يتضمف سباكة،كرشة حبلقة، 

 (:(Investigative Environmentالبيئة التحميمية  -2
رضي دراكات الشخصية، حيث يتطمب األداء الم  تتطمب استخداـ القدرات المجردة كاإلبداعية بدالن مف اإل

ئؿ العقمية. تحؿ المشاكؿ باستخداـ القدرات كالكساك  ،الذكاء كالتخيؿ، كما يتطمب اإلنجاز كقتان طكيبلن لرؤية النتائج
كيككف العمؿ مع األفكار كاألشياء كليس مع الناس. كمف األمثمة عمى أماكف العمؿ: مختبر أك مركز أبحاث، 

 مكتبة، مكتبة.
 (Artistic Environment):البيئة الفنية  -3

تتطمب االستخداـ اإلبداعي لؤلشكاؿ األدبية، استخداـ المعرفة، الحدس، العاطفة، كاالعتماد عمى معايير 
مف األمثمة عمى أماكف العمؿ: ، ك يتطمب العمؿ التزامان طكيؿ المدلك ذاتية كشخصية لمحكـ عمى المعمكمات. 

 مسرح، استكديك فني، مركز فنكف، استكديك مكسيقي.
 (:(Social Environment البيئة الجتماعية -4

 ، حيثتتطمب القدرة عمى تعديؿ كتفسير السمكؾ اإلنساني، كرغبة في االىتماـ كالتعامؿ مع اآلخريف
، مخاطر انفعالية كعاطفيةىي مخاطر العمؿ الرئيسية ك يتطمب العمؿ عبلقات شخصية متكررة كطكيمة األمد. 

ضرات في جامعة، مكتب إرشاد، مشفى لمصحة النفسية، مف األمثمة عمى أماكف العمؿ: فصؿ مدرسة، قاعة محاك 
 مكاتب الدعكة كاإلرشاد الديني، مكاتب تعميمية أك مراكز االستجماـ كالتركيح.

 (:(Enterprising Environment يةبيئة اإلقناعال -5
يتطمب العمؿ تكجيو أك تخطيط األنشطة التي يقـك  ، حيثتتطمب ميارات لفظية لتكجيو أك إقناع اآلخريف

كالرغبة في التعامؿ مع اآلخريف كلكف عمى مستكل سطحي مقارنة بالبيئة  ،بيا اآلخركف أك التحكـ فييا
عبلف، إدارة اتمف األمثمة عمى أماكف العمؿ: مكتب عقار ك  ،االجتماعية ، صالة بيع سيارات، شركة دعاية كا 

 مبيعات، إدارة أعماؿ.
 (Conventional Environment):  البيئة التقميدية  -6

تطمب ميامان تمع المعمكمات المفظية كالرياضية كاألرقاـ. كما  ان تتطمب تعامبلن منتظمان كركتينيان كمحسكس
 يككفحيث  ،تتطمب ميارات اجتماعية قميمة ، باإلضافة إلى ككنيامتكررة كقصيرة المدل كاتباع إجراءات كاضحة
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التجييزات كاألدكات المكتبية. مف األمثمة عمى أماكف العمؿ: بنؾ، شركة محاسبة، مكتب بريد، غرفة العمؿ مع 
 .Pizzuto,2009:21; Hogan & Hogan,1996:44-52)) ممفات، مكتب عمؿ، سكرتارية، استقباؿ

كمدل استثارة  كىناؾ معياراف ميماف لتقييـ النظريات العممية كىما انتشار الظاىرة التي تناكلتيا النظرية
في  كافةن النظرية ألبحاث حكليا، كنجحت نظرية ىكالند لبلختيار الميني في تحقيقيما، فقد شمؿ ىكالند الميف 

ضمف البيئات المينية الست التي كصفيا،  كافةن ماط الكميات كالجامعات في العالـ أنك الكاليات المتحدة األمريكية، 
كما نظـ المطابقة بيف األفراد كبيف بيئاتيـ المينية، كأثر بيئات مينية محددة عمى أشخاص ذكم أنماط مينية 

 بالمحدكدية إذ أنو يتضمف ست بيئات كستة أنماط فقط. يتصؼ ىذا التنظيـ لكفمحددة، 
ة حكؿ السمكؾ الميني أكثر منيا حكؿ البيئات المينية، كما أف نظرية ىكالند استثارت أبحاثان مستفيض

ألنو تناكليا ىك كزمبلؤه عمى مدل أربعة عقكد مف البحث كالدراسة، مما أدل إلى بمكرتيا ككصكليا إلى الصيغة 
 (.Gottfredson & Richards,1999:70الحالية ليا )

 عالقة اإلرشاد والتوجيو الميني بالميول: -خامساً 
 ىذه لتنمية المساعدة تكفرت العكامؿ فإذا اإلنساف فيو يرغب عمؿ كؿ في أساسيان  عنصران  الميكؿ تعتبر

 الدراسة مف معيف نكع نحك قكية الميكؿ كانت ككمما المحيط الخارجي، مع أكثر التكيؼ عمى قادران  أصبح الميكؿ،
 كمف الكسائؿ المدرسي. والتكجي أخصائي طرؼ مف كخاصة سميمة بطريقة الميكؿ ىذه التخصص، كجيت أك

 :الميـ مف حيث لمفرد المككنة بالعناصر األساسية االىتماـ السميـ، بالتكجيو كربطيا الميكؿ تنمية عمى المساعدة
 المرشد عمؿ فكمما بمكضكع معيف، اىتمامو خبلؿ مف لديو تنشأ التي كالقدرات العقمية بالناحية االىتماـ -أ 

 األفضؿ. نحك استثمرت الناحية ىذه تنمية عمى
 الفرد نجاح إلى ذلؾ أدل تيذيبيا، عمى كعمؿ الناحية بيذه المرشد اىتـ فكمما االنفعالية بالناحية االىتماـ -ب 

 لمتخصص الذم يميؿ إليو. دراستو في
 .(79: 7001الميكؿ كالقدرات )زغينة، تنمية عممية في إيجابيان  دكران  يمعب لمفرد الجسمية بالناحية االىتماـ -ج 

 المرشد الميني عدة خدمات منيا:كيقدـ 
 تزكيد طمبة المرحمة الثانكية بمعمكمات عف التخصصات الجديدة المتكفرة في المعاىد كالجامعات. -5
تبصير الطالب بمياراتو كقدراتو المختمفة التي تؤىمو بالتالي لدخكؿ التخصص العممي المناسب لو ككذلؾ  -7

 المستقبؿ كذلؾ بعد قياـ المرشد بالدراسة الشاممة لمطالب. الكظيفة التي تتبلءـ مع استعداداتو كميكلو في
 .كالمجبلت كالمينية بيف الطمبة مف خبلؿ النشرات كالمطكيات كالصحؼ كالمكحات نشر المعمكمات التعميمية -6
 إلكسابيـ ؛تنظيـ المقاءات كحمقات النقاش لمطمبة لتعريفيـ بالمجاالت التعميمية كالعممية كالمينية المتاحة -1

براز أىمية االختيار السميـ لممجاؿ أك المينة ،الخمفية الكافية عنيا المستيدفة بما يتناسب مع قدرات  كا 
 .المجتمع الشخص كميكلو في ضكء حاجة
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مكاناتيـ تكجيو الطمبة نحك اختيار التخصصات المناسبة -1 كما يتطمبو سكؽ  ،ليـ بما يتبلءـ مع قدراتيـ كا 
 العمؿ.

مف خبلؿ  ،السمبية نحك بعض الميف كالعمؿ عمى تعديؿ االتجاىات ،لطمبةف ابينشر الثقافة المينية  -3
  .في المدرسة لتحقيؽ أىدافيا استثمار جميع الكسائؿ كاألساليب المتاحة

 .(5)مديرية البحكث،د.ت:  تنظيـ زيارات الطمبة الميدانية لممؤسسات التعميمية كالمينية في المنطقة -2
 ئي التكجيو الميني قادران عمى:كبقياس ميكؿ الطبلب يصبح أخصا

 التعرؼ عمى الميكؿ التي لـ تعرؼ أك تتضح بعد. -أ 
 التعرؼ عمى التضاد بيف الميكؿ المقاسة كالميكؿ المرغكبة. -ب 
 التركيز عمى الميكؿ المرغكبة. -ج 
 التعرؼ عمى التناقض بيف الميكؿ كاالستعدادات كالقدرات. -د 
أك المينة التي يختارىا، ميبلن كافيان يجعمو قادران عمى معرفة ما إذا كاف الطالب يميؿ إلى نكع الدراسة  -ق 

 االستمرار فييا.
كبناءن عمى كؿ جانب مف ىذه الجكانب يتـ تحديد التدخؿ اإلرشادم المناسب، كاستخداـ الكسائؿ 

 (.513: 7007متككيف )مشرم،لالمساعدة لذلؾ عمى اعتبار أف الميؿ قابؿ 
مطت الضكء عمى بعض النقاط الميمة المتعمقة بالميؿ الميني، كبختاـ ىذا المحكر تككف الباحثة قد س

 كمفيكمو كعكاممو كالنظريات المفسرة لو كخاصة نظرية ىكالند.
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 مستوى الطموح
 النجاح مطمب يسعى إليو كؿ إنساف، كيتمنى الكصكؿ إليو كؿ فرد، كمف األمكر المسمـ بيا أف اإلنساف

كيحتاج مف أجؿ ىذا ، سمـ النجاح عمىرقي بنفسو ملف خبلؿ تكظيفيا يكلد كتكلد معو قدرات كمكاىب يستطيع م
التكظيؼ إلى عدة أمكر كامتبلؾ ىدؼ يسعى إليو، كمعرفة طريقة تحقيؽ ىذا اليدؼ، كصقؿ أدكاتو كخبراتو، 

اليدؼ ف ي تحقيؽ النجاح ىك المثابرة، إذ إكلية في سعيو نحك تحقيؽ ىدفو، لكف العنصر األىـ فزاـ كالمسؤ كااللت
ال يتحقؽ في أغمب األحياف بمحاكلة كاحدة، بؿ يحتاج إلى الصبر عمى العقبات كمتابعة الجيد حتى الكصكؿ إلى 
الغايات، كتحتاج معادلة النجاح حتى تكتمؿ إلى مستكل طمكح يشجع الشخص عمى المثابرة، كيدفعو إلى السعي 

ع المتغير. ككمما ارتفع مستكل طمكح أفراد المجتمع، نحك ىدفو، كتحمؿ المصاعب، كالمركنة في التعامؿ مع الكاق
ككثر األفراد الطمكحكف المتحمسكف لئلنجاز كتحقيؽ ما لـ يتمكف اآلخركف مف تحقيقو، ارتقى المستكل العممي 

 كالثقافي كاالجتماعي لممجتمع كاإلنسانية.
ية كالكصكؿ بالعمـ كمجاالتو عند النظر في اإلنجازات التي حققيا األفراد كأسيمكا بيا في تطكر البشر ف

سمات مختمفة لدل ىؤالء  أف نبلحظإال  نناكفي األدب كالفف إلى ما نحف عميو اليـك مف تقدـ كرفاىية، ال يمك
عاؿ مف  أبرز ىذه السمات مستكلن د كالشيرة كالثركة، كأكصمتيـ إلى مصاؼ المج ،األفراد ميزتيـ عف اآلخريف

 الطمكح؟ مستكل الطمكح، فما ىك 
نتناكؿ في ىذا القسـ تعريؼ مستكل الطمكح كأشكالو كمستكياتو كأساليب قياسو، كالعكامؿ المؤثرة في 

 نمكه، كالنظريات المفسرة لو.
 :وتعريفه مستوى الطموح مفهوم -أولا 

 : التعريف لغة -1

طمح( يطمح طمكحان كطماحان: ارتفع، كطمح إلى األمر: تطمع كاستشرؼ،  (في المعجـ الكسيط جاء
 Level of"كما أف مصطمح " .(111: 5996كطمح في الطمب: أبعد، كالطامح: كؿ مرتفع )ىاركف كآخركف،

Aspiration  في المغة االنكميزية ىك ترجمة لمكممة األلمانية"Anschpruchsniveau"  كالتي تعني مستكل
  .(Parveen,2010:23)األداء الذم يتكقعو الفرد لنفسو أك اليدؼ الذم يضعو لنفسو 

 التعريف اصطالحاا:  -2

لتحرم سمة الغضب،  ((Dembo,1931بدأ الحديث عف مستكل الطمكح بعد تجربة صمميا ديمبك 
حيث حاكؿ استثارة اإلحباط كالغضب مف خبلؿ تكميؼ المفحكصيف بمياـ شديدة الصعكبة أك مستحيمة اإلنجاز، 

ديمبك بالمستكل المؤقت لمطمكح، كفي نفس العاـ كاستجابكا بتقسيـ الميمة ألجزاء سيمة أك ألىداؼ مرحمية سماىا 
بأكؿ تجربة متعمقة بمستكل الطمكح، حيث تحرل العكامؿ المؤثرة في سمكؾ )كضع  Hoppe( قاـ ىكب 5965)

األىداؼ(، بقياس أثر النجاح كالفشؿ عمى قرارات األفراد في خفض أك رفع مستكل طمكحيـ، ككضع ىكب ثبلثة 



 
 

18 

 

29 

ح كىي: المبلحظات العفكية لممفحكص، كحدكث خبرات الفشؿ كالنجاح معيـ، معايير لقياس مستكل الطمك 
 كالطريقة التي يقبؿ فييا المفحكص عمى الميمة. 

كبيذا قدـ ىكب فكرة أثر خبرات النجاح كالفشؿ في رفع أك خفض مستكل الطمكح المؤقت، ككاف مف 
لميمة الكاحدة كذلؾ تبعان الختبلؼ شخصياتيـ، نتائج تجربتو أف اختبلؼ مستكل الطمكح يتفاكت بيف األفراد في ا

ككاف تعريفو لمستكل الطمكح بأنو المجمكع الكمي لآلماؿ أك المطامح المتعمقة باألداء المستقبمي لميمة، كيتغير 
 بعد كؿ ميمة، كما أنو يككف كاضحان بعض االحياف كغامضان أحيانان أخرل. 

 ،لمكضكعية كالثبات، فتتالت التجارب كالمحاكالتإلى ا كب في قياس مستكل الطمكح افتقرتلكف طريقة ى
( 5993ذكر ككاغميا كككب )كعرؼ كؿ باحث مستكل الطمكح كفقان لمنتائج التي تكصؿ إلييا مف تجاربو. فقد 

مستكل اإلجادة المقبؿ في كاجب مألكؼ يأخذ الفرد "عمى أنو لمستكل الطمكح  (Frank,1935)فرانؾ  تعريؼ
 "إليو بعد معرفة مستكل إجادتو مف قبؿ في ذلؾ الكاجب اتقو الكصكؿععمى 

 Quaglia & Cobb, 1996:127).) 
 بصكرة شيءعمؿ  في كالمجاىدة ةالقك  كتدريب ،العقبات تذليؿ إلى الميؿ" بأنو (5911) آيزنؾكرآه 

 .(9 :5990)عبد الفتاح، "النفس عمى التفكؽ مع عاؿ مستكل لتحقيؽ ،كجيدة سريعة
 محمكد ؽااتف (7050ذكر المشيخي ) باألىداؼ فقد مستكل الطمكح ارتباطان كثيقان كارتبط تعريؼ 

ىدؼ ذك مستكل محدد يتطمع الفرد إلى تحقيقو في " بأنومستكل الطمكح  تعريؼ ( عمى5912( كسميماف )7005)
مكاناتو كاستعداداتو ،جانب مف جكانب حياتو لجانب أسريان أك سكاء كاف ىذا ا ،عمى أساس تقديره لمستكل قدراتو كا 

 تختمؼ كما ،حياتو جكانب باختبلؼ ذاتو الفرد اليدؼ لدل ىذا أىمية درجة أكاديميان أك مينيان أك عامان، كتختمؼ
كما يتحدد مستكل ىذا اليدؼ في ضكء اإلطار المرجعي لمفرد في  ،الكاحد الجانب في األفراد بيف الدرجة ىذه

كيضيؼ أبك زيادة  ،)97: 7050المشيخي،) "حدكد خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا عبر مراحؿ النمك المختمفة
 (.71: 7057)العزازمة، "االتجاه اإليجابي نحك ىذا اليدؼ ذم المستكل المحدد" ( أف مستكل الطمكح ىك7005)

عمى أنو ( 7050) ينما رأل باحثكف آخركف أف مستكل الطمكح مرتبط بمستكل أداء الفرد فعرفو شعبافب
 مف لديو ما ضكء في تحقيقيا، عمى كالعمؿ األىداؼ كضع كالقدرة عمى الشخص، مف المتكقع األداء مستكل"

مكانات كخبرات كطاقات قدرات ، كما عرفو (19: 7050)شعباف، "اليأس كعدـ المكاجية عمى كالقدرة حالية، كا 
في  ذلؾ عمى بقدرتو يشعر أكأك يتكقع لبمكغو  الفرد يتكؽ مستكل التقدـ أك النجاح الذم"( بأنو 7050المشيخي )

 أىدافو لتحقيؽ كيسعى ،مف خبلؿ معرفتو إلمكاناتو كقدراتو كاالستفادة مف خبراتو التي مر بيا ،أم مجاؿ يرغبو
نجاز حياتو في   .(503: 7050،)المشيخي "اليكمية أعمالو كا 

 ىذا كلتحقيؽ، "فيو مرغكب ىدؼ تحقيؽ نحك ةكمكجي دافعة ايجابية طاقة"و بأن( 5990) خطيب وكتعرف
ىذا  يتحقؽ لـ إذا باإلحباط يصاب ال حتى كاستعداداتو؛ لقدراتو مكازيان  الفرد طمكح يككف أف مف بد ال اليدؼ



 
 

21 

 

30 

 مف عالية درجة عمى يككف أفة، ك كنفسي صحية كرعاية كاقتصادية اجتماعية بظركؼ الفرد يتمتع أف، ك الطمكح
بينما رآه باحثكف  .اآلخريف كتقدير باىتماـ كيتمتع كبقدراتو، بذاتو كاثقان ك  كاآلخريف ذاتو مع متكافقان  االنفعالي، االتزاف

 بأنو( 5923) العاؿ عبد ويعرفعمى أنو معيار يضعو الفرد ليحدد نجاحو أك فشمو في الخبرات التي يمر بيا، ف
المتكاصؿ  سعيو طريؽ عف إلييا الكصكؿ كيتكقع الحياة في كالبعيدة المرحمية أىدافو إطاره الفرد في يضع معيار"

المعيار الذم يحكـ بو الفرد عمى أدائو الخاص سكاء "( 5990دسكقي ) هكيعتبر . "الراىنة بقدرتو خبرتو ضكء في
 .(11: 7055)القطناني، "ما يتكقعو لنفسوالنجاح أك الفشؿ في بمكغ 

 مستكل إلى الكصكؿ في األفراد بيف تفرؽ نسبيان  ثباتان  ثابتةة مس "( بأنو5990) الفتاح عبد عرفتو كقد
طاره لمفرد النفسي كالتككيف يتفؽ معيف )عبد  "بيا مر التي كالفشؿ خبرات النجاح حسب كيتحدد المرجعي، كا 

 (.55: 5990الفتاح،
( لمطمكح بأنو Sellar & Gale,2011سيبلر كغيؿ )ل ( Galeالتعريؼ الذم أكرده )كنكرد في الختاـ 

 .(Gale et al,2013:7) "القدرة عمى تخيؿ المستقبؿ"
براز الباحثيف لمبلمحو األساسية مف عدة زكايا،  في ضكء ىذا التنكع في تعريفات مستكل الطمكح، كا 

بأف مستكل الطمكح ىك الباحثة  ترلف أف تجمع العناصر الكاردة في التعاريؼ ضمف تعريؼ كاحد، الباحثةارتأت 
مستوى عزم الفرد عمى تحقيق أىداف مستقبمية مرتفعة المستوى قد وضعيا لحياتو، وبذلو لجيده ووقتو من 

أو التأقمم مع ما ل يمكن ، الصعوبات التي تمنعو من الوصول إلييالمتغمب عمى أجميا، والمرونة في تعديميا 
 تغييره من ىذه الصعوبات.

 نمو مستوى الطموح: -ثانياا 
أخرل.  إلى نمائية مرحمة مف كيتطكر كباقي العمميات الجسدية كالنفسية كاالجتماعية الطمكح ينمك مستكل

 أىداؼ تحقيؽ كسائؿ يده متناكؿ في كاف نضجان؛ أكثر كاف فكمما كيتناسب مع المرحمة النمائية التي يمر الفرد بيا
 كالغايات. الكسائؿ في التفكير في أقدر ككاف الطمكح،

 يظير في فيك مبكرة مف العمر، مرحمة في يظير الطمكح مستكل أف (Levine)دراسات ليفيف  كبينت
 عمى الجمكس قدميو غير مستعيف بأحد، أك محاكلتو عمى يقؼ أف محاكلتو مثؿ الصعكبات تخطي الطفؿ رغبة

 دكف بنفسو شيء أم عمؿ في الطفؿ رغبةف الطمكح، مستكل ظيكر عمى دالئؿ ذلؾ ليفيف كيعتبر كرسي،
 الطمكح (Fales) فيمز تسميو السمكؾ مف النمط كىذا .الناضج الطمكح تسبؽ مستكل مرحمة تعد بأحد، االستعانة
 في متكسطة بمشكبلت يكاجو االستقبلؿ حيف عمى غايتو. كيتدرب إلى يصؿ حتى يكرر أعماالن  فالطفؿ المبدئي،

 .قدرتو حدكد
 يتعمؽ فيما سنتيف كثبلث سنكات بيف أعمارىـ حضانة تتراكح دار في األطفاؿ مف كدرست فيمز عينة

 ىذا كجدت كقد المبدئي، لمطمكح مقياسان  العممية ىذه في المساعدة رفض نسبة كاعتبرت مبلبسيـ، كخمع بارتداء
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العمؿ ثـ  ذلؾ عمى األطفاؿ ىؤالء مف مجمكعة قامت بتدريب ذلؾ السنتيف. كبعد األطفاؿ عند سف لدل المستكل
 قد التدريب التي تمقت المجمكعة أف فكجدت تتدرب، لـ مماثمة بمجمكعة كبعده التدريب قبؿ المجمكعة ىذه قارنت
 األخرل. المجمكعة مع بالمقارنة لممساعدة رفضيا نسبة ازدادت

 يزداد الطمكح مستكل أف المتعددة دراساتو خبلؿ مف يثبت أف Anderson)) فأندرسك  استطاع كقد
د يبدأ في الفر  طمكح كأف عمران، األقؿ األطفاؿ مف نضجان  أكثر العاشرة سف في األطفاؿ كاف حيث بازدياد العمر

 (.56: 5990سنكات )عبد الفتاح،  النضج مف سف ثماف
عمره، كيرل  مف الثبلثينات في عنو يقؿ العشرينات في( أف مستكل طمكح الفرد 5999كأضاؼ أبك زايد )

 لكنو اإلنساف بيا يمر التي الخبرات العمر كازدياد تقدـ مع ينمك كيتقدـ الطمكح مستكل أف (7001أبك ندم )
 (. 10 :7001،)أبك ندم النككص إلى يعكد ثـ ما مرحمة في النضج مف معينة درجة إلى يصؿ

 العاـ كافإذا  السيما ،آخر عاـ إلى عاـ مف يختمؼ نفسيا الرشد مرحمة في الطمكح أف مستكل حتى
 ما كىذا ككقائع جديدة؛ كأحداث جديدة بخبرات يمر فاإلنساف النجاح. بخبرات كمميئان  السارة، باألحداث الجديد زاخران 

ف ايجابية، كالخبرات األحداث تمؾ كانت إذا سيما ال ،طمكحو مستكل مف يرفع  جنبان  يسير الطمكح نمك مستكل كا 
لنمك  أك المييئة المشجعة المناسبة الظركؼ فرتاتك  ما إذا كالعاطفي، النمك العقمي كاالجتماعي مع جنب إلى

نما معيف، حد عند يقؼ ال الطمكح مستكل لذلؾ فإف الطمكح؛ بيف  طردية فالعبلقة النمك بنمك اإلنساف، ىك دائـ كا 
 أك قد يستغمو اإلنساف، فبل النفس أعماؽ في كامنا   الطمكح ىذا يبقى قد كلكف الطمكح، مستكل ارتفاعك  كالنم

كالسككف كالراحة  إلى االنحسار كيمجأ كمشاكميا كعكائقيا الحياة، متطمبات أماـ نشاطو كينحسر اإلنساف يستسمـ
 .(65 :7001،)شبير

 :الطموح مستويات -ثالثاا 

 :ىي لمطمكح مستكيات ةثبلث بيف الباحثكف يميز
اإلدراؾ  عممية بعد الطمكح مستكل يأتي المستكل ىذا في :اإلمكانيات يعادؿ الذم الطمكح األول: المستوى
 يتناسب ما مع يطمح ثـ كقدراتو، مستكاه حقيقة عمى كيقؼ كاستعداداتو، الفرد إمكانياتو بيا يقدر التي كالتقييـ
  .السكم أك الكاقعي عميو الطمكح كيطمؽ اإلمكانيات، ىذه قيمة كيعادؿ

 ال لكنو ككبيرة، عالية إمكانيات الفرد يممؾ المستكل ىذا ففي :اإلمكانيات عف يقؿ الذم الطمكح الثاني: المستوى
 إمكانياتو. مستكل مف أقؿ طمكحو مستكل أف أم معيا، كيتناسب يعادليا مف الطمكح مستكل بناء يستطيع

 الفرد طمكح فمستكل السابؽ، المستكل عكس المستكل ىذا :اإلمكانيات عف يزيد الذم الطمكح الثالث: المستوى
 جميع في الراسب التمميذ ذلؾ كمثاؿ كاإلمكانيات، الطمكح بيف ان ىناؾ تناقضأف  أم إمكانياتو، مف أعمى

 غير بالطمكح كيعرؼ المستكياف الثاني كالثالث الشيادة الثانكية، في النجاح إلى كيطمح النصفية االمتحانات
 .(561-566: 7001فاتح، السكم )بك غير أك الكاقعي
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ترل أف مستكل الطمكح المؤدم لتحقيؽ النجاحات كاإلنجازات لطالما كاف أعمى مف مستكل  الباحثةلكف 
قدرات الفرد الحالية، كلكنو ضمف قدراتو المستقبمية فيسعى لتطكير نفسو كتقكية جكانب النقص لديو حتى يرتقي 

 و المرتفع.بإمكانياتو لتجارم مستكل طمكح
 الطموح: أنواع -رابعاا 

 كمف لتحقيقو تسعى التي أك الجماعة كالفرد الطمكح ىذا نكعية حسب كتختمؼ األفراد طمكحات تتنكع 
 :يمي ما أنكاعو

 الفقيرة الشعكب عف طمكحات جذريان  اختبلفان  تختمؼ المتقدمة الشعكب طمكحات أف الشؾ: الجتماعي الطموح -أ 
الطمكح  مستكل فارتفاع كالرقي، الرفاىية لزيادة الطمكح مف عالية مستكيات تنشد األكلى فالفئة مفة،خالمت أك

العيش،  مف محدكد قدر تحقيؽ إلى لمكصكؿ تسعى الثانية الفئة بينما. الحديثة المجتمعات بيا تتصؼ ظاىرة
 داخؿ كثيران  الحاؿ يختمؼ كال الجديد، الكاقع مع تتبلءـ جديدة طمكحات كازدىر نشأت المجتمع تقدـ فكمما

 كاف القريب آخر، ففي إلى زمف كمف آخر إلى شخص مف تختمؼ أفراده طمكحات الكاحد فمستكيات المجتمع
 عرفتو كما مركر الزمف مع لكف كالطب، كالمحاماة التدريس ميف إلى يطمحكف المجتمع كأفراد الطمبة كاآلباء
 كأعماؿ جديدة ميف لظيكر أفراد المجتمع طمكحات الحياة، تغيرت مناحي في سريع تطكر مف المجتمعات

 سكؼ كالتي الحالية، طمكحاتنا عف تختمؼ آبائنا أف طمكحات القكؿ كنستطيع .اليـك شباب استيكت حديثة
 مف المتباينة البيئات إليو انتيت ما أف قمنا إذا نخطئ ال كلعمنا كىكذا دكاليؾ، انأبنائ طمكحات عف تختمؼ
 عميا مثبلن  كترسمكا المستقبؿ، استشرفكا أناس عقكؿ في ارتسمت ذىنية صكر يـك مجرد ذات كاف إنما ،أكضاع

 أماـ أنظارنا نشاىده حي كاقع إلى رسمكه ما بعض فأحالكا ،إبداعية قدرة مف أكتكا ما بكؿ تحقيقيا كعكفكا عمى
 ). 32: 5997)أسعد، ـاليك 

فالمجتمعات ، مان ك د األفضؿ تحقيؽ إلى تطمح فيي االستقرار مف حالة في الشعكب كانت فإذا      
 المشاكؿ مف عمى العديد كالقضاء الذاتي االكتفاء لىتطمح إك  مالية، كمكارد مداخؿ عمى لمحصكؿ تطمح النامية

 كعمى النفسي، االطمئناف عمى في الحصكؿ المتقدمة الشعكب تطمح بينما .المجتمع كياف تنيؾ التي االجتماعية
 المستقبؿ إلى التطمع زيادة كالتكنكلكجي العممي التقدـ أىـ معالـ فمف كالتكنكلكجي، كالعممي الثقافي الترؼ

 مستكيات كتدني اإلنتاجية، انخفاض مف المشكبلت، فيو تعددت الذم العربي مجتمعنا عمى لو. كنعرج كالتخطيط
 لممستقبؿ تنظر أصبحت التي العربية الشعكب طمكحات عمى انعكس ما كىذا ،الغربية القيـ كمحاكاة التعميـ،
 العربي لممكاطف تسمح ال ،العربية الشعكب ليا تخضع التي الصعبة كالمتدنية االقتصادية فالظركؼ سمبية، نظرة

 (.69 :5991،األفؽ )زىراف ىذا طمكحات تتجاكز في التفكيرب
في  ىاؤ أعضا يشترؾ المدل، بعيدةأك  ةقريب أىداؼ مف العائمة إليو تطمح فيما كيتمثؿ :العائلي الطموح -ب 

 لكؿ كحاجة العائمة اليدؼ أىمية كحسب متدرجة زمنية فترات عمى إلييا الكصكؿ أك لتحقيقيا، كيسعكف بمكرتيا
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 التعميمي كالمستكل األسرة كدخميا حجـ حسب أخرل إلى أسرة مف العائمي الطمكح كيختمؼ تطمع، أك ىدؼ
، الراقية األحياء في أك الشعبية األحياء في أك المدينة، الريؼ في تكاجدىا مكاف إلى باإلضافة ألفرادىا، كالثقافي

 دراسي نجاح إلى أك الطمكح فيو المتكاجديف السكف مف أفضؿ سكف تغيير في الطمكح العائلي الطمكح أمثمة كمف
 لؤلسرة، كاالجتماعية العائمية المكانة تغيير إلى كالطمكح الميف، بأفضؿ كااللتحاؽ ميني، نجاح يتبعو ألفرادىا
 .التنقؿ أك السفر في كالطمكح اقتصادية كاجتماعية، امتيازات عمى الحصكؿ في كالطمكح

 كالذم تكاجدىا، مكاف كاف ميما عاـ بشكؿ اإلنسانية إليو تطمح عما كيعبر: )العالمي(اإلنساني  الطموح -ج 
 الصحية اإلنساف كضعية تحسيف مف ،كالمستقمة منيا الحككمية كالدكلية اإلقميمية الجمعيات تنادم بو فيما يتمثؿ

 الرأم، كحرية كالمساكاة كالعدؿ كالعمؿ كالسبلـ كاألمف الغذاء تكفير إلى كالداعية كالسياسية، كالنفسية كاالقتصادية
 الحركب عمى كالقضاء التمكث، مف حماية البيئةك البشر إليو يطمح ما إلى باإلضافة كالتعميـ، التصكيت كحؽ

 الطمكحات ىذه عف كيعبر الشعكب، بيف كالتقارب حدة المجاعة، مف كالتخفيؼ الفتاكة، األسمحة كنزع كالنزاعات،
 كالعمـك الثقافة منظمة الزراعة كالتغذية، كمنظمة العالمية، الصحة كمنظمة كالييئات العالمية، الجمعيات قبؿ مف

 اجتماعيان  اإلنساف كرفاىيتو سعادة عمى تعمؿ التي ،المنظمات مف كغيرىا ؼكمنظمة اليكنيس اليكنسكك،
 .كصحيان  كنفسيان  كاقتصاديان 

 أك مينيان أك سياسيان، أك مدرسيان  الطمكح كاف سكاءن  كاحد، بشخص الخاص الطمكح ذلؾ ىك :الفردي الطموح -د 
 مع بما يتفؽ الطمكح مستكيات مف مناسبان  يراه ما تبني في الحؽ فرد فمكؿ األساس ىذا كعمى رياضيان، عمميان أك
 عمؿ في يطمح الذم فترل الشخص إنساف لكؿ مشركع حؽ فيك كبيئتو، كاقعو مع كيتناسب وقدراته إمكانياتو
 في يطمح كالرابع عممي، أك أك ميني نجاح دراسي في يطمح كالثالث سعيدة، حياة في يطمح كآخر مستقر،
 .دكاليؾ تجارية كىكذا أك ثقافية أك اجتماعية أك سياسية أك أك حزبية رياضية مكاسب عمى الحصكؿ

ىذا كتختمؼ أشكاؿ الطمكح الفردم باختبلؼ األىداؼ التي يسعى إلييا األفراد، فيطمح الطالب طمكحات 
دراسية، قد ال يطمح إلييا المكظؼ، كتختمؼ طمكحات الفرد المنتسب إلى منظمة ما عف طمكحات رجؿ األعماؿ 

 (.569: 7001)بك فاتح،
لى فتدرج مف الطمكح الفردم كصكالن إ قان الختبلؼ حاممي ىذا الطمكحىذا كتختمؼ أنكاع الطمكح كف

 الطمكح اإلنساني، كلكف ىناؾ أشكاالن لمطمكح الفردم تختمؼ باختبلؼ األىداؼ التي يسعى إلييا في حياتو.
 الطموح: أشكال  -خامساا 

 كيبدأ ىذا دراسية كمستكيات تخصصات مف فييا يكجد كما المدرسية، بالحياة كىك المتعمؽ :الدراسي الطموح - أ
 يمتحؽ حتى مستكل آلخر، مف االنتقاؿ في يطمح حيث دراسة الطفؿ مف األكلى السنكات في الطمكح مف النكع

 مف األخيرة السنة كفي فيو، عمى النجاح كيعمؿ كجذابان  ىامان  يراه دراسي تخصص في فيطمح الثانكم، بالتعميـ
 األساسي المحرؾ الطمكح ىذا كيصبح بالجامعة، كااللتحاؽ دراستو مواصلة في يطمح الثانكم التعميـ
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 المدرسية، كىذا التمميذ حياة في طمكح أسمى لتحقيؽ العامة الثانكية امتحاف في لمنجاح كاجتياده لمكاظبتو،
 حياتو. مراحؿ مختمؼ في التكيؼ عمى يساعده التمميذ، سف مع ارتقاء كيرتقي ينمك الذم الطمكح

 كقد منيا، االنتياء بعد أك الدراسة، سنكات في التمميذ عند الطمكح مف النكع ىذا يتشكؿ قد المهني: الطموح - ب
 فييا، يعممكف كبمف بيا ميف كيتعمقكف إلى التبلميذ يطمح ما فكثيران  بتاتان، يدرس لـ الذم الشخص لدل يكجد

 مف األخيرة السنة في إال الميني الطمكح ال يبرز بعض الحاالت كفي التعميـ. مينة في التمميذ كطمكح
 كاالستعدادات الكاقع بيف المكازنة مف معينة مرحمة إلى يصؿ الفرد عندما الجامعي أك الثانكم التعميـ

 (.510-569: 7001الشخصية )بك فاتح،

ىذا كيرل بعض الباحثيف أف الطمكح الدراسي كالميني كجياف لعممة كاحدة، حيث يعتبركف الطمكحات 
تعبيران عقبلنيان عف الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لمطالب، فإما أف تدفعو إلكماؿ تعميمو ما بعد الدراسية 

اإللزامي دكافع التجنب كتجنب الرسكب أك الفشؿ، أك يدفعو اإلقداـ كالرغبة في المكاسب المادية المتكقعة مف 
كؼ االقتصادية في حياة الطالب العمؿ بالشيادة الجامعية، ككبلىما دكافع مبنية عمى العكامؿ كالظر 

(Strawinski,2011:3.) 
تغيير  في األفراد كطمكح ما، لبمد العامة كالحزبية السياسية بالحياة يتعمؽ ما كؿ كيشمؿ :السياسي الطموح - ج

 في أك طمكحيـ الببلد، قيادة في طمكحيـ أك ىامة، بانتخابات الفكز في طمكحيـ أك لبمدىـ، السياسي النظاـ
 استصدار في طمكحيـ أك ىامة، سياسية مراكز في طمكحيـ أك حزبية، أك سياسية كتكتبلت تحالفات تشكيؿ
 فرديان خاصان  أك األشخاص، مف بمجمكعة خاصان  الطمكح جماعيان  مف النكع ىذا يككف كقد جديدة قكانيف

 .بالمجتمع بأكممو خاصان  أك كاحد، بشخص

 ،مجتمع أك األشخاص مف مجمكعة أك شخص يتبناه الذم الطمكح إلى ذلؾ كيشير :القتصادي الطموح - د
 مع كضعيات كضعيتيـ مقارنة حسب أك ليـ، مناسبان  يركنو ما حسب االقتصادية كضعيتيـ لتحسيف

 في الطمكح مالي جديد، كسب في الطمكح متعددة، مالية مصادر في الطمكح ذلؾ مثاؿ أخرل، اقتصادية
 في الطمكح الببلد االقتصادية، كضعية تحسيف في الطمكح اإلنتاج، زيادة في الطمكح تجارية، أرباح

 عف البحث في الطمكحأك  العالمية لمبمد، االقتصادية المكانة تحسيف في الطمكح االقتصادم، اإلصبلح
 الميني كالطمكح الطمكح الدراسي كيشكؿ كالتطمعات. الطمكحات مف غيرىا إلى جديدة، اقتصادية أسكاؽ

 في كالشعكب األمـ مف كثير تفكؽ كتقدـ يرجع كربما الفرد، حياة في الطمكحات أىـ االقتصادم كالطمكح
 فيو ساىـ الذم ،منتكجاتيا كدقة كجكدة إلى كفرة ،كالتكنكلكجية كاالقتصادية االجتماعية المياديف مف العديد
 (.517-515: 7001فاتح،اختبلؼ مستكياتيـ )بك  عمى ألفرادىا المرتفع الطمكح مستكل شؾ ببل

 ،أنو مف الشائع أف نرل لدل الشخص الطمكح أنكاعان كأشكاالن مختمفة مف الطمكح الباحثةىذا كترل 
تتعمؽ بكؿ جانب مف جكانب حياتو الشخصية كالعائمية كاالجتماعية، كطمكحات تخص مجتمعو ككطنو كاإلنسانية 
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طمكح دراسي  مف مجاالت حياتو، فيبدأ طالبان ذااؿ كاحد ، إذ ال يكتفي بتحقيؽ نجاح أك إنجاز في مجبشكؿ عاـ
مرتفع، يصؿ بو إلى دراسة جامعية راقية تحقؽ لو مستقببلن مينيان مرمكقان، كبتميزه في مجالو الميني يحقؽ مرتبة 

 اجتماعية تحقؽ لو طمكحو االقتصادم.-اقتصادية
ىذا الشخص أك ذاؾ، ككيؼ تطكرت كلكف ما الطريقة األنسب التي يمكننا بيا تحديد مستكل طمكح 

 عممية قياس ىذه السمة عبر التجارب المختمفة لمباحثيف.
 :الطموح مستوى قياس -سادساا 

بدأ قياس مستكل الطمكح عف طريؽ إجراء بعض التجارب المعممية التي يقـك فييا الشخص المراد قياس 
أك شطب حركؼ معينة مف كرقة  ،كضرب سمسمة أعداد ببعضيا ،طمكحو بأداء عمؿ معيف في كقت محدد

 يتكقع التي الدرجة الشخص عف يسأؿ التدريب كبعد مرات، لعدة كالعمؿ التجريب فرصة مكتكبة، حيث يمنح
أنو  يظف التي الدرجة عف يسأؿ منو، االنتياء كبعد الفعمي األداء في يشرع ثـ ىذه، إجابتو كتدكف عمييا، الحصكؿ

 ىذه كتكرر فعبلن، عمييا حصؿ الحقيقية التي بالدرجة نعممو كبعدىا اإلجابة، ىذه األداء كتدكف ىذا في حققيا
 :ىي درجات ثبلث كبيذا نحصؿ عمى مرات، عدة العممية

 .عمييا الحصكؿ الشخص تكقع التي األكلى الدرجة عف كتعبر :الطمكح درجة -0
 .باألداء القياـ بعد الشخص بيا صرح التي الدرجة كىي :الفعمي األداء درجة -1
 حقيقية. درجات مف الشخص عميو حصؿ ما كىي :الحكـ درجة -2

 فيـ سكء منيا الطمكح، مستكل قياس ىذه الطريقة في إلى االعتراضات بعض الباحثيف كجيكا لكف
 أف كيحاكؿ كاقعيان  يككف عميو يحصؿ أف يتكقع عما يسأؿ الذم الشخص أف المفحكص، كتبيف قبؿ مف التعميمات

 القياس كما أف كاقعي، كغير خياليان  يصبح ماذا يحب أك يأمؿ عما يسأؿ الذم الشخص أما يحتفظ بطمكحو،
 ىذه يممؾ ال مف الذم أفضؿ أداؤه يككف معينة قدرة يممؾ الذم فالشخص القدرة كالتدريب، يعتمد عمى المعممي
 ال قد كاإلثارة كبالتالي الدافعية مف خالية التجريبية االصطناعية المكاقؼ أف في يتمثؿ الثالث كاالعتراض القدرة،
 مف العكس عمى يككف كقد مستكل طمكحيـ، بضعؼ عمييـ فنحكـ ضعيفان، أداؤىـ كيككف األشخاص، بعض تثير
 ذلؾ.

 ككمحاكلة لتجاكز ىذه االنتقادات انتقؿ قياس مستكل الطمكح مف التجارب المعممية إلى قياسو عف طريؽ
 اإلحباط بيف تتراكح حياتيـ في ليـ كقعت أحداث تذكر المفحكصيف مف يطمب الحياة، حيث في الفعمية المكاقؼ
 طمكحيـ، عمى مستكل الحدث أثر منيـ تقدير يطمب ذلؾ كبعد العادية، أك الحالة العادم اإلحباط كبيف الشديد
 تؤدم البسيط كاألحداث ذات اإلحباط الفرد، طمكح مستكل مف تخفض الشديد اإلحباط ذات األحداث أف كتبيف
 مف الطريقة ىذه تسمـ كلـ .أعمى إلى يرتفع الطمكح تجعؿ مستكل العادية كاألحداث الطمكح، مستكل ارتفاع إلى
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 طمكح كغير معينة، مكاقؼ في طمكحا اإلنساف يككف أف يمكف متغيرة، حيث كالمكاقؼ األحداث أف باعتبار النقد
 .(11-69: 5990الفتاح،طمكحو الحقيقي )عبد  مستكل عف يعبر ال كىذا أخرل، مكاقؼ في

 مفحكصييـ مما عمى الحياة مكاقؼ تطبيؽ أك المعممية التجارب إجراء الباحثيف مف كثير عمى كيتعذر
 تـ لذلؾ ،جالنتائ في كالجيد كالدقة الكقت كتكفر العمؿ ليـ تسيؿ أخرل قياس طريقة في التفكير منيـ استدعى
ذكر بكفاتح المينية،  المجاالت في األداة انتشاران  ىذه كالقت الطمكح مستكل لقياس كأداة االستبياف اعتماد

(، ك ككرؿ ,5916Reissman) استبياف رييسماف عدة استبيانات منيا (7001( ك أبكندم )7001)
(Worell,1959) ك رينس ،(Rennes,1960)(، كىالمر كميممر5930الفتاح ) ، كتبعيـ استبياف عبد(Haller 

& Miller,1971)  مستكل الطمكح مقاييس مف العديد تطكير كأ بإعداد العرب الباحثيف مف العديد قاـقد ، ك 
 األكاديمي، الطمكح لمستكل مقياسان  أعد حيث كأبك ناىية الميني، الطمكح لمستكل مقياسان  أعد حيث قشقكش منيـ

؛ أبك 561 :7001)بك فاتح، الجامعية لمطالبة كالميني كالتعميمي لمطمكح األسرم سيايمق سميماف كأعدت
 (.11: 7001ندم،
 النظريات المفسرة لمستوى الطموح: -سابعاً 

تناكؿ الكثير مف العمماء الطمكح كمستكاه لدل األفراد بكصفو سمة ىامة كمميزة لمشخصية المتفكقة 
 .كالساعية لمتميز، نتناكؿ بعضان مف النظريات كالتفسيرات التي كصفت الطمكح ككضحتو

  :لميدف الذاتية القيمة نظرية -أ 
 إلى باإلضافة اليدؼ الذاتية، قيمة أساس يتحدد عمى أف مستكل الطمكح (Escalona) اسكالكنا ترل

الطفؿ يحاكؿ أف يصؿ إلى مستكل ك قدراتو،  حدكد في تكقعاتو يضع الفردف المتكقعة، كالفشؿ النجاح احتماالت
 :حقائؽ ثبلث تفسير النظرية طمكح أخيو األكبر كليس كالده. كتحاكؿ ىذه

 نسبيان. مرتفع طمكح مستكل عف لمبحث األفراد لدل ميؿ ىناؾ -0
 معينة.  حدكد إلى ارتفاعو يصؿ الطمكح مستكل لجعؿ ميبلن  لدييـ أف كما -1
 الميؿ لكضع مستكل الطمكح بعيدان جدان عف المنطقة السيمة جدان كالصعبة جدان. -2

النجاح  عف لمبحث عمييـ يسيطر الذم بالميؿ يتعمؽ فيما الناس بيف كبيرة فركقان  ىناؾ كتقكؿ النظرية بأف
 مف يقمؿ كىذا احتماؿ الفشؿ، عمييـ فيسيطر الفشؿ مف الشديد الخكؼ يظيركف الناس فبعض الفشؿ، كتجنب
 في الفشؿ أك لمنجاح الذاتية االحتماالت تقرر عكامؿ ىناؾ أف اسكالكنا لميدؼ. كترل الذاتية القيمة مستكل

 أىميا: المستقبؿ
 السابقة: حيث يمكف لشخص قاـ بأداء عمؿ سابقان أف يتكقع المستكل الذم يمكنو الكصكؿ إليو. الخبرة -5
النشاط بحد أدنى يحد مف الكصكؿ إلى أعمى أداء، كعمى العكس مف ذلؾ إذا كاف بناء اليدؼ  ىدؼ تحديد -7

 ليس لو حد أعمى.
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 كالتكقع. الرغبة كالخكؼ -6
 لممستقبؿ كمستكيات الجماعة المرجعية. الذاتية القيمة تقـك عمييا التي المرجعية المقاييس -1
 الكاقعية: فإذا كاف الشخص كاقعيان فإف تكقعو يتطابؽ تقريبان مع أدائو لممستقبؿ -1
 لممخاطرة كعدـ الخكؼ مف الفشؿ. االستعداد -3
 مستكل إنقاص إلى يميؿ الحديث أف الفشؿ عمى اسكالكنا منطقة الفشؿ كتؤكد خارج أك داخؿ الفرد كجكد -2

 نتيجة أك بالكاقع الشعكر إلنقاص نتيجة إما تأتي الفشؿ بعد الطمكح مستكل ترفع التي كالحاالت الطمكح،
 بعد كيتزايد ؼالضعي الفشؿ بعد منو أكثر القكم الفشؿ بعد بشدة يتناقص الطمكح كما أف مستكل .الفشؿ تقبؿ

  .النجاح
أف يحدد الفرد مستكل طمكحو كيجرم العمؿ فإف رد الفعؿ لتحصيؿ أك عدـ تحصيؿ مستكل الطمكح: بعد  -1

ردكده أك استجاباتو تككف إما الشعكر بالنجاح أك الفشؿ، كيتبايف ىذا الشعكر حسب األفراد فما يعني نجاحان 
فإف تجاكز األداء  ،لفرد قد يعتبر فشبلن لفرد آخر، كما يختمؼ كفقان لميدؼ المرسـك مسبقان لدل نفس الشخص

 عر الشخص بالنجاح كيشعر بالفشؿ إف لـ يتجاكز األداء اليدؼ.اليدؼ المحدد يش
كما يقكد الشعكر بالفشؿ إلى التبرير فيكاسي الشخص نفسو بأف أداءه أفضؿ مف أداء سابؽ لو أك أداء  -9

 (.10–12: 5990الفتاح، شخص آخر، أك يربط الفشؿ بسكء الظركؼ أك المرض أك أية قكة خارجية )عبد
 تفسير فرويد: -ب

ثؿ مستكل الطمكح في نظرية فركيد بمفيـك األنا األعمى التي تمثؿ القيـ كالمثؿ العميا، كقد أكد فركيد يتم
أنيا تعمؿ عمى بمكغ الكماؿ لدل اإلنساف، فعندما تتطكر األنا األعمى فإف شخصية الفرد تبمغ أعمى مراتب رقييا، 

األنا الستبداؿ األىداؼ الكاقعية لمفرد بأىداؼ كعمى ىذا األساس فإف أىـ ميمات األنا األعمى ىك الضغط عمى 
عميا مثالية باتجاه البحث عف الكماؿ؛ بغض النظر عف الظركؼ الكاقعية، كمكاجية اليك الذم يريد أف نطمؽ 

 (.35: 5917العناف لغرائزنا )فركيد،
 تفسير إدلر:  - ج

 إلى حياتو يسعى في أىداؼ لو فيك الحياة، في اجتماعية دكافع تحركو اجتماعيان  كائنان  اإلنساف إدلر يعتبر
 :منيا مفاىيـ عدة إدلر استخدـ كقد تحقيقيا،

 .كاالبتكار الخمؽ إلى تدفعو التي الفرد ذات كتعني الخبلقة: الذات -5
 .التفاؤؿ كالتشاـؤ حيث مف لمحياة الفرد نظرة يتضمف حياة أسمكب كىك التفكؽ: سبيؿ في الكفاح -7
 ال كالتي كاألىداؼ الكىمية، لمتحقيؽ القابمة النيائية األىداؼ بيف الناضج الفرد يفرؽ حيث النيائية: األىداؼ -6

 لذاتو. تقديره سكء إلى ذلؾ كيرجع إمكاناتو، لحدكد اعتباران  فييا الفرد يضع
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بدالن مف تككيد أىمية  الحاضر أىمية كعمى االجتماعية، العبلقات أىمية عمى إدلر أكد فقد كذلؾ
 كجد فإذا كالتفكؽ، نحك السيطرة ممح كبدافع القكة، في أساسية بإرادة يتمتع ف كؿ إنساففركيد، كأ فعؿ الماضي كما

بأنو  كلآلخريف لنفسو الزعـ نحك األقؿ عمى أك ما، بطريقة متفكقان  نفسو جعؿ نحك فينساؽ ينقصو شيء؛ أنو إنساف
 ىك تككيد الذات حافز أف يعتقد إدلر فإف كبذلؾ. منظـ صادؽ بجيد نقصو يعكض قد الفرد ىذا كمثؿ. متفكؽ
 ضد األقؿ عمى أك التفكؽ نحك الكجكد دائـ في اندفاع الفرد يجعؿ الذم كىك الحياة، في اإليجابية السائدة القكة

 (.552: 5990، إنجمر،557-91: 5990النقص )جابر،

 تفسير روجرز: - د
كيتقدـ نحك النضج أكد ركجرز عمى طبيعة البشر اإليجابية كأف مف المحتـ عمى اإلنساف أف ينمك 

كىك كائف فاعؿ ذك إرادة يحكـ نفسو كيتدخؿ في تحديد مصيره كيندفع نحك المستقبؿ بثقة لتحديد  ،كتحقيؽ الذات
فسيصبح قادران  ،أىداؼ إيجابية، فإذا ما تييأت لو الظركؼ المناسبة لمدافع الفطرم لتنمية إمكاناتو بشكؿ كامؿ

غناء خبراتو مف خبل ثراء المجتمع الذم عمى إثراء نفسو كا  ؿ تحقيؽ طمكحو في إدراؾ ذاتو بشكؿ أكمؿ، بؿ كا 
 (.695: 7056يعيش فيو، فاإلنساف يتفاعؿ مع الكاقع مف خبلؿ نزعتو نحك تحقيؽ ذاتو كما يدركيا )عمكاف،

أف لدل كؿ البشر بالفطرة دافعان ليككنكا في أفضؿ كضع كيصمكا إلى أعمى المستكيات  الباحثةكترل 
كليكممكا ما ينقصيـ مف ميارات، فيندفعكف لتحقيؽ ىذه اإلمكانات الكامنة لدييـ، كلكف الظركؼ كمصاعب الحياة 

حيطة بالفرد قد تقتؿ طمكح الفرد كعكائقيا القاسية كالمتكررة، إذا ترافقت مع فقداف الدعـ االجتماعي مف البيئة الم
 فيتقيقر كيرفض تكرار المحاكالت التي تكصمو إلى مبتغاه.

 :العىامل المحددة لمستىي الطمىح -ثامنا  

كمنيا ما  ،تتعدد العكامؿ المحددة لمستكل طمكح الفرد فمنيا ما يككف مرتبطان بو كبشخصيتو كمككناتيا
 .يتأثر بالبيئة المحيطة بو

 .للفرد والتي يتميس بها عن أي فرد آخر ترتبط بالسمات الشخصية المميزةالتي : الذاتيتالعىامل  -أ 

 عقمية؛ قدرة مف يمتمؾ ما كبقدر حياتو، في ناجحان  يككف قدرات مف اإلنساف يمتمؾ ما بقدر :القدراث العقليت -1
طردية، فالذكي لديو القدرة  الطمكح عبلقة كمستكل العقمية، القدرة بيف فالعبلقة .مرتفعان  طمكحو مستكل يككف

ذك المستكل عمى إدراؾ ما لديو كما يمنعو مف تحقيؽ طمكحو فيعدلو ليتناسب مع إمكاناتو، أما الفرد 
فيميؿ لكضع مستكيات مرتفعة لطمكحو تصيبو باإلحباط عند فشمو في تحقيقيا، كما  المنخفض مف الذكاء

ع يبتكر حمكالن لمكاجية الفشؿ كاإلخفاؽ الذم يعترضو يصعب عميو تغييرىا لتناسب إمكاناتو. كما أف المبد
 أكدت ما أثناء سعيو نحك أىدافو مما يساعده عمى تخطييا كرفع مستكل طمكحو إلى درجات أعمى. كىذا

(، 5910أبك مسمـ ) (،5922كعمي ) (،5927كىممر ) سيكيؿ مثؿ دراسة الدراسات مف العديد نتائج عميو
 أف عمى ىذه الدراسات أكدت (، حيث7007(، كامؿ )5911سيب ) (،5917) (، جكلي5915عبد الممؾ )
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(، كأظيرت دراسة محمد 575-551: 7001الطمكح )شبير، مستكل في ىاـ تأثير ذات العقمية القدرة
التعمـ، ككانت الطالبات المتفكقات أعمى  ( أف الطمبة العادييف أكثر طمكحان مف بطيئي7001) كالشحات

 (.5919) طمكحان مف الطالبات المتأخرات دراسيان في دراسة عكض

دراكو لمككناتيا كافة يجعمو عمى كعي بما يممؾ مف نقاط قكة  :مفهىم الذاث -2 إف صكرة الفرد عف ذاتو كا 
ىذه األىداؼ يشعر بالرضا عف  دما يحقؽنكضعؼ، مما يسمح لو بتحديد مستكاه كأىدافو بطريقة كاقعية، كع

مما يحسف مفيـك الذات لديو كيدفعو لكضع كتحقيؽ المزيد مف األىداؼ كيرفع مستكل الطمكح لديو.  ،نفسو
كتحد مف  ،كتحط مف قيمة إمكانياتو ،كبنفس الطريقة نقكؿ إذا تعرض الشخص لتربية أك معاممة تسيء إليو

كطمكحاتو، فإف انخفاض مفيكمو عف ذاتو يؤدم لخفض  فرص تجريبو ليذه اإلمكانيات كتحقيؽ أىدافو
 مستكل الطمكح لديو. 

إلى كجكد التي تكصمت الدراسات ( عددان مف 7055( كالقططناني )7009عرض كؿ مف بركات )ك 
(، Zuckerman,1985) زككرماف عبلقة قكية كمكجبة بيف كؿ مف مفيـك الذات كمستكل الطمكح كدراسة

(، عبد Brice,2004)برايس ، (Anlioff,2003)أنميكؼ (، (Blackburn,2002ف ببلكبير (، 5991) الصباف
 (. 29-26: 7055؛ القطناني،56-57: 7009(، )بركات،7001) العاؿ

كما كجدت دراسة  إلى النتيجة نفسيا، (Young,1998)يكنغ ، ك (Hoa,1982) ىكا كتكصمت دراستا
بأف األكؿ  ،ىذا كيختمؼ تقدير الذات عف مفيـك الذات ( عبلقة بيف تقدير الذات كمستكل الطمكح،7050) أحمد

 (.73: 7050ىك تقييـ الفرد لذاتو بينما يقصد بمفيـك الذات آراء الشخص عف ذاتو )أحمد،
 تقارب النفسية الصحة مظاىر ففم ،النفسية بالصحة كثيقان  ارتباطان  الطمكح لمستكل إف :الصحت النفسيت -3

 الطمكح بيف مستكل الكبير كالتبايف التباعد فإف المقابؿ كفي ،اقتداره أك كفاءتو كمستكل الفرد طمكح مستكل
 الخطأ في اآلباء بعض بالعجز، كيقع شعكران  الفرد عند يكلد فيو يرغب كما عميو يقدر ما بيف أم الفرد كاقتدار
 يؤثر مما بمكغيا، عف كبالتالي يعجزكف قدراتيـ مع تتناسب ال طمكح مستكيات إلى أبنائيـ يدفعكف عندما
 كالنقص كاإلحباط بالعجز كالشعكر كالقمؽ النفسي التكتر لدييـ كيثير ،النفسية صحتيـ في سمبيان 

كاالجتماعي،  النفسي كالتكافؽ باألمف، كالشعكر بالنفس، كالثقة االنفعالي، افاالتز  فا  (، ك 33: 7050)شعباف،
 أف حيف كاقعية، في بصكرة الطمكح مستكل رفع عمى تساعد عكامؿ كميا االيجابي الذات كاالنبساط، كمفيـك

 (الطمكح مستكل عمى خفض مساعدة عكامؿ التكافؽ كعدـ بالنفس، الثقة كفقداف االنفعالي كاالضطراب القمؽ
 .(579: 7007الذكاد،

 بعض كانت في لك حتى إلييا، لمكصكؿ يسعى مستكيات عينيو نصب يضع ىك الذم السكم كالشخص
 ما لخير طبقان  المستمر الجياد كالعمؿ معناه بؿ الكماؿ، تحقيؽ معناه ليس المتكامؿ فالتكافؽ المناؿ، بعيدة األحياف
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 ال حتى الفرد؛ إمكانيات إطار في كاقعية تككف األىداؼ أف يجب يتحقؽ كلكي مبادئ، مف الفرد يتصكره أف يمكف
 (.33: 7050كالفشؿ )شعباف، كاإلخفاؽ باإلحباط لمشعكر يتعرض

التي  لؤلعماؿ إنجازه درجة في شؾ ببل يؤثر ما عمؿ في الفرد فشؿ أك نجاح درجة إف :والفشلخبزاث النجاح  -4
 مف اإلشباع نكعان  لو كحقؽ بإنجازه يقـك الذم العمؿ في النجاح عمى اإلنساف حصؿ فإذا العمؿ، ىذا تمي

 يسمك ككأنو حققيا، التي كالنجاح درجة التفكؽ مع تتماشى أخرل أعماؿ في يفكر جعمو الداخمي، النفسي
 (.13: 7001العميا )بك فاتح، المراتب إلى طمكحو بمستكل

 الطمكح، كلقد مستكل عامان لرفع ميبلن  النجاح باعتبار كبيرة أىمية لو الطمكح مستكل في النجاح تأثير إف
سبؽ ليـ  عمؿ في النجاح حققكا كمما يرتفع األطفاؿ طمكح مستكل إلى أف (Jucknatt)أبحاث جاكنات  تكصمت

 مف تزعزع المتكرر الفشؿ تكقعاتو، فحاالت في تراكميان  تأثيران  كالفشؿ النجاح مف التمميذ تاريخ أداؤه، ىذا كيؤثر
 فمثؿ كالعمؿ، الفكر خامؿ إنساف إلى يتحكؿ كقد بيا، التي آمف طمكحاتو كفي نفسو في ثقتو فيفقد المرء، طمكح
 بعد الطمكح مستكل ارتفاع أف فيو ال شؾ باإلحباط. كمما يصاب كقد شخصيتو، في تؤثر السمبية األحداث تمؾ

 إلى ينخفض الفشؿ بعد الطمكح مستكل أف ثانية جية كمف جية، ىذا مف الفشؿ بعد ارتفاعو مف أعمى النجاح
 .دنيا مستكيات

 جاء كالفشؿ النجاح الطمكح إذا كاف مستكل عمى تؤثر ال كالفشؿ النجاح خبرات أشار ىكب  إلى أف كقد
نما مستحيمة أك صعبة جدان  عممية بعد جاء أك البالغ، عند الحذاء لبس مثؿ جدان  سيمة عممية بعد  النجاح يؤثر كا 

 .(70: 5990الفتاح، )عبد لمفرد المقبكؿ المدل ضمف العممية صعكبة كانت إذا الطمكح مستكل عمى كالفشؿ
 التي كمعرفة األشياء الطمكح، تحديد مستكل في كبيرة أىمية لو الفشؿ أك إف النجاح القكؿ فنستطيع 

 األنماط كتجنب السمككية الناجحة، األنماط تكرار في الرغبة عميو تتكلد مما سمبية، أك إيجابية نتائج إلى تؤدم
 (.12-11: 7001الفاشمة )بك فاتح، السمككية
 :العىامل المحيطيت - ب

إف كبلن مف البيئة االجتماعية المحيطة مباشرة بالفرد، كالسياؽ االجتماعي األكسع يؤثراف في تشكيؿ 
الطمكح، كىذا األثر يتضمف التأثيرات االجتماعية الثقافية، كدرجة التغير التي تطرأ عمى المجتمع، كالظكاىر 

المرأة، كانتشار كسائؿ اإلعبلـ، كميا عكامؿ المتغيرة كاألزمات االقتصادية كالكساد، التعصب الديني، تغير دكر 
محددات الطمكح كأىميتو كما يقؼ في كجو تحقيؽ الطمكحات المينية كاالجتماعية مف  فيتؤثر بشكؿ أك بآخر 

أف طمكح  (March & Simon,1958)كما أشار مارش كسيمكف  (Leavy & Smith,2010: 6).عكائؽ 
ألف  ،لمنظمة التي ينتمي إلييا كاألسرة كالثقافة كالعضكيات االجتماعيةالفرد يعتمد بشكؿ كبير عمى المجمكعات ا

الفرد يقابؿ أفرادان مف محيطو االجتماعي بشكؿ متكرر كيتشارؾ معيـ المعمكمات، كما أف ىناؾ منافسة بينو كبيف 
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فرد يعتمد عمى أفراد جماعتو تتطمب منو البقاء عمى مستكل معيف مع األفراد اآلخريف، لذا فإف مستكل طمكح ال
 .(، كأكلى ىذه الجماعات ىي األسرةLee,2000:23معايير جماعتو )

 بالكد الطفؿ تشعر األسرة كانت الطفؿ، فإذا شخصية تشكيؿ في ان كبير  دكران  األسرة تمعب :التنشئة األسرية -1
 سمكؾ عمى كتشجعو ،كعقميان  كعاطفيان  بو نفسيان  كتعتني كتيتـ كالسكينة، كالراحة العاطفي كالحناف كالحب
 إذا أما .الطفؿ طمكح مستكل مف سيرفع ىذا دائمان؛ فإف األفضؿ إلى لمتطمع كتدفعو الصكاب، الطريؽ

ىماؿ كتسمط كعقاب كضرب قسكة مف تربية الطفؿ في الخاطئة األساليب األسرة استخدمت  فإف كحرماف؛ كا 
الجد  إلى دفعيـ طريؽ عف أبنائيا طمكح مستكل فاألسرة تنمي شخصية الطفؿ؛ في سمبان  سيؤثر ذلؾ

 مف كالخكؼ االستسبلـ، خمؽ مشاعر إلى تؤدم قد الكالديف؛ مف الزائدة الحماية فإف ىنا كمف كاالجتياد،
 عمى القدرة كعدـ االجتماعية، المكاقؼ مف كاليركب إلى الخجؿ يؤدم قد مما الجديدة المكاقؼ كالخبرات

عمى  مشجعان  األبكيف دكر يككف كحينما الطمكح. مستكل في انخفاضان  نتكقع كىنا مكاجية المشكبلت،
 في كالدخكؿ النجاح تحقيؽ مف تمكنو قكية ذات عمى يشب الطفؿ فإف البيئة، عمى كالسيطرة االستقبلؿ
 (.11: 7001الطمكح )شبير، مستكل في ارتفاعان  نتكقع كبالتالي المرغكبة، المنافسة

 & Hine)استخمص ىايف كجيمكيمنس لقد ك  ،األكؿ لئلنجاز العاليف البيئة األسرية تشكؿ المدعـ أم أ
Gimoylnes) الضغط مف أجؿ اإلنجاز، الضغط  كىي: ثمانية عكامؿ تدفع األطفاؿ لئلنجاز مف قبؿ أسرىـ

لتطكير المغة لدل الطفؿ، الترابط األسرم، مستكيات الطمكح التعميمية كالكظيفية العالية، النظرة التفاؤلية لممستقبؿ، 
الشعكر بالرضا نحك الدكر االجتماعي كالثقافي، الترابط البيئي كاالجتماعي، نظاـ الدعـ األسرم القكم 

 .(17-15: 7002)أباظة،
فاألسرة صغيرة العدد أكثر قدرة عمى تكفير  ،كما أف حجـ األسرة يؤثر في طبيعة تعامؿ األىؿ مع أكالدىـ

األجكاء السميمة لتنشئة أطفاؿ مثابريف طمكحيف مف األسرة كبيرة العدد كالتي قد تعجز عف تمبية االحتياجات 
عف تنمية مكاىبيـ كمساعدتيـ عمى تحقيؽ  المادية ألطفاليا، مما قد يحد مف فرصيـ في إكماؿ تحصيميـ فضبلن 

كيتأثر طمكح أبناء األسرة بمدل استقرارىا في مكاف معيف كما يتبعو مف عدـ تنقؿ ىذا طمكحاتيـ كتنميتيا. 
األطفاؿ بيف العديد مف المدارس كاألصدقاء، إذ أف االستقرار المادم ينعكس عمى االستقرار المعنكم مما يساعد 

 (.503: 7001تفع مف الطمكح لدل األبناء )بك فاتح، عمى تككيف مستكل مر 
فقد أجريت العديد مف األبحاث  ،أما عف المستكل التعميمي كالميني لمكالديف كأثره عمى طمكح أبنائيما

كمنيا دراسة  ،لمتحقؽ مف صحة العبلقة بيف مستكل الطمكح المرتفع كالمستكل العالي لتحصيؿ الكالديف أك أحدىما
(، رابراؿ Mowhiter et al,1996(، مكىيتر كآخركف )Ramos et al,1995) فك رامكس كآخر 

(Rapral,1997)ف ك (، ماداراسكفا كآخر 5991) ، الشرعة(Madarasova et al,2010)  حيث كجدت ىذه
: 7050؛ البركات كياسيف،27: 7001؛ حمزة،597-590: 7006الدراسات عبلقة مكجبة بيف المتغيريف )منسي،
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مارجكرم  تيعبلقة بيف ىذيف المتغيريف كدراس (، بينما لـ تجد بعض الدراسات Madarasova,2010:4؛557
(،  حيث نتج عف الدراستيف عبلقة ارتباط سالبة دالة بيف 7007) التكيجرمك (، Marjori et al,1976كآخريف )

 (. 505: 7001؛ شبير،127: 5991الطمكح الميني كالتعميمي ككؿ مف مينة األب كتعميمو )إبراىيـ،
تفسير الخبلؼ بيف الدراسات بأف مستكل الطمكح لدل األبناء ينتج عف التنشئة  لمباحثةكيمكف 

بالطريقة التي  اا أبناءىمعميا أف يشجعالشيادات ال مف حممةكليس بالضركرة إف كاف الكالداف  ،االجتماعية
تساعدىـ عمى رفع مستكاىـ، بؿ قد يككف العكس ىك الصحيح فقد يتأثر األكالد سمبان كينفركف مف األىؿ 

 كتكجيياتيـ إف لـ تكف عبلقتيـ بيـ سميمة كمشبعة.
عمى الشيادة  الحاصميفأف األىؿ  (Gill & Reynolds,1999) جؿ كرينكلدزىذا كقد كجدت دراسة 

ف أبنائيـ أف يدرسكا سنة إضافية عما تكقعو األىؿ الذيف لـ يكممكا دراستيـ الثانكية الثانكية تكقعكا م
(Jacob,2010:16) ككىفكجدت دراستا . كما (Cohen,1965)  كاىؿك (Kahl,1953)  أف اآلباء غير

 .(Sheridan,2001:2)الراضيف عف مينتيـ لدييـ طمكحات أكبر ألبنائيـ مف اآلباء الراضيف عف مينيـ 
عف السمات األساسية لؤلسرة كالحالة االجتماعية كالعرؽ الذم تنتمي  (Blau,1990)تحدث ببلك كقد 

إليو كتأثيرىا في تقييد إدراؾ أبنائيا لخياراتيـ التعميمية كالدراسية حينان، كتكسيع مجاؿ الفرص أحيانان أخرل 
(Marjoribanks,2005:105 ألف طمكح اآلباء ينتقؿ إلى األبناء عف ،) طريؽ التربية، فعندما ال يتجاكز طمكح

كليست لديو أىداؼ ميمة كسامية يسعى إلييا، فمف يشجع أبناءه إال  ،بسيطان مف المعيشة أك الدراسة لالكالد مستك 
 عمى الرضا بالقميؿ فبل يسعكف إلى أعمى مف المستكل الذم ىـ فيو في كافة المجاالت.

نجاز ىؤالء األبناء عمى الصعيد الدراسي ككجدت عدة دراسات ارتباطان بيف تكقعات ا لكالديف مف أبنائيـ كا 
 ، كدراسة (Senler & Sungar,2009) سنمر كسكنغر (، كدراسةCaroll,2000)كاركؿ بشكؿ خاص كدراسة 

 كما كجدت أف الطفؿ ينجز أكثر إذا ما تكقع كالداه ذلؾ منو (Mistrey et al, 2009) مسترم كآخريف
(Gorard et al,2013:25). 

كما أف المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة يمعب دكران في رفع مستكل الطمكح أك خفضو، فاألسر 
(، (Gutman & Akerman,2008:7 ذات الدخؿ األعمى تشجع أبناءىا عمى تبني مستكل مرتفع مف الطمكح

مستكل الطمكح كالمستكل ( عدـ كجكد ارتباط بيف 7055) كناصر ،(Mathews,1989) ماثيكز تاكقد بينت دراس
القكؿ بأف التنشئة األسرية الداعمة  لمباحثة(، كيمكف 606 :7050االقتصادم االجتماعي )عمي كصاحب،

كالمشجعة عمى تقبؿ الجديد كالسعي نحك تطكير الذات كالقدرات، بعيدان عف اإلقبلؿ مف أىمية اإلنجازات البسيطة 
 لمستكل طمكح مرتفع. ئميةالعا التي يحققيا األبناء ىي أىـ المحفزات

 ألف ىذه ،كسمككو شخصيتو تشكيؿ في كبيران  دكران  الطفؿ إلييا ينتمي التي الجماعة تمعب :جماعت األقزان -2
 السيطرة خبلليا مف تستطيع التي الكسائؿ مف تمتمؾ الكثير ،المرجعية الجماعة عمييا يطمؽ التي الجماعة
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 األفراد مف بالكثير يحتؾ كفييا الجماعة، بو تقـك الذم القياـ بالدكر سيحاكؿ الطفؿ فإف كبالتالي الطفؿ، عمى
 ميؿ لدييـ أك ،ةمعين ميارة في معان  يشترككف أك التفكير، في أك التكافؽ االنسجاـ بعض عندىـ يككف الذيف

 سكاء الطفؿ في ستؤثر فإنيا كالسرقة كالتدخيف سمبية اتجاىات لدييا كانت الجماعة فإذا كبالتالي مشترؾ،
ذا أفراد سيقمد الطفؿ ألف إيجابان  أك سمبان   أعماؿ في كالمشاركة كالعمـ إيجابية اتجاىات كاف لدييا الجماعة، كا 

(. إف أصدقاء ضمف جماعة األقراف 10: 7001عمى الطفؿ )شبير، أيضا فستؤثر رياضية؛ أك تطكعية
تجاىات إيجابية نحك التفكؽ الدراسي، بينما لدييـ عادة التدخيف في ىذا العمر المبكر يتكقع أال تككف لدييـ ا

إف كانت جماعة األقراف تيتـ بالعمؿ الجاد فيذا يدعـ الطالب المتفكؽ كيبعده عف أثر الطمبة الذيف يسخركف 
 .Christofides et al, 2012:7)) مف الطمبة المجديف

كما أف كجكد جك مف المنافسة الشريفة بيف األقراف في المراىقة كالشباب يسيـ في رفع مستكل الطمكح  
إذ أنو يحفز الفرد عمى تحقيؽ قدر مف المساكاة مع زمبلئو في الدراسة كالعمؿ فيشحذ كيصقؿ مستكل طمكحو 

 اإلنجاز كاإلنتاج.كطمكح أقرانو، كخاصة إذا تكفرت البيئة كالتربية المنزلية المشجعة عمى 
 نحك كالسعي الفرد دافعية مف كترفع تنمي التي األساليب أىـ مف التعزيز أسمكب يعتبر :الثىاب والعقاب -3

 قد كالعقاب، كالتعزيز التعزيز عمى الحياة الدنيا كفي اآلخرة قائـ ىذه في إف العمؿ قمنا إذ نبالغ النجاح، كال
 ،الطمكح مستكل رفع إلى لمطالب دافعان  يشكؿ ما كثيران  فالتعزيز .العقاب ككذلؾ ماديان  يككف كقد معنكيا يككف

معناه  ألف التربية نكاحي في أىمية ذك األثر كىذا .أبعد أىدافان  يختار يجعمو بحبلكة النجاح الطالب شعكرف
 تعزيز كما يتبعو مف النجاح يؤدم ما ككثيران  .خاص ىدؼ تحقيؽ نحك ككجيو قدـ نشاطان  قد الطالب أف

 (.31 :7050)شعباف، مناالن  أبعد ىدؼ عف فيبحث مستكل طمكحو ارتفاع إلى معنكم

 أك مدح أم ثكاب يتمقى ال كلكنو ذلؾ، أداؤه كيحقؽ جيد، معدؿ عمى الحصكؿ في يطمح الذم فالتمميذ
 .لو حصؿ الذم اإلىماؿ عمى فعؿ كرد طمكحو مستكل ينخفض قد ذلؾ جراء فمف بو، المحيطيف مف تشجيع أك

، التأنيب مف الكثير يتمقى ذلؾ، في فيخفؽ األكلى الرتبة عمى الحصكؿ في يطمح الذم التمميذ ككذلؾ  مما كالمـك
 .(19: 7001طمكحو )بك فاتح، مستكل انخفاض إلى يؤدم

 مقارنة لممساعدة األطفاؿ كرفضيـ استقبلؿ في فعاؿ أثر لو لفظي تعزيز كىك المديح أف فيمز أكدت كقد
 مستكل كارتفاع نمك عمى مؤشران  مف األطفاؿ السمككيات ىذه فيمز اعتبرت حيث المديح، يتمقكا لـ الذيف باألطفاؿ
 درجة إلى يعتمد الطفؿ مكقؼ إليو يؤكؿ ما فأ( 5996)الريماكم، كيرل (،51: 5990الفتاح، )عبد لدييـ الطمكح

لديو  مكقك  بالكفاءة الشعكر لديو نما ،لمطفؿ كمساعدة كتشجيعان  صبران  أكثر كانا فكمما اتجاه الكالديف، عمى ةكبير 
 ينمك عندئذ كحجب الخبرات، كاإلحباط النقد إلى الكالداف لجأ إذا أما بالنفس، كالثقة كالمبادأة باالستقبللية اإلحساس

ذا األداء، عف الثقة كاالنصراؼ كضعؼ ،بالذنب كالشعكر كالشؾ الخجؿب جارؼ شعكر لديو  أك الطفؿ شعر كا 
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ف شعر طمكحو، مستكل ارتفع كالثقة بالكفاءة الفرد  بعدـ شعكرهل نتيجة طمكحو سقؼ خفضان كاإلحباط بالنقص كا 
 . الكفاءة

 لديو، معيف سمكؾ عمى تثبيت الفرد نحث كي استخدامو يتـ فالتعزيز كاضحان  تأثيران  كالعقاب لمتعزيز إف
 سكاء، حد عمى كالكبير الصغير الفرد في إحباط البالغ األثر لو يككف قد العقاب أما تكراره، عمى شجعونك  دفعونك 

 تكرار عف سيمتنع كبالتالي أخرل، مرة المغامرة مف يمنع الفرد ككذلؾ جديدة، سمككيات يعمـ ال العقاب ألف
 .(31 :7050أخرل )شعباف، مرة العقاب مف كالخكؼ بالنفس الثقة كعدـ مف إحباط أصابو ما بسبب المحاكلة،

ما  إحداث في فعاؿ بدكر تسيـ أف كالمكتكبة كالمسمكعة المرئية اإلعبلـ كسائؿ تستطيع :اإلعالموسائل  -4
 عقؿ في يؤثراف كالصكت كتكنكلكجية، فالصكرة كثقافية اجتماعية تغيرات مف كينشده المجتمع إليو يتطمع

 مف متنكعة أمامو اختيارات تتعدد بالثقافة، كبالتالي كيزكدانو الجديد عمى يطؿ كيجعبلنو الطفؿ أك الراشد،
 إف .تقميدىا تمقائيان  كيريد فييا يرغب نماذج مف اإلعبلـ تقدمو كسائؿ كما كالميف كاألخبار المعمكمات بيف

 ىذه بكؿ كيتأثر االختيار، في عمميات أكبر بحرية لو تسمح متنكعة، بثقافة المرء تزكد اإلعبلـ كسائؿ
ضكء  في الجديد الطمكح مف مستكل يشكؿ أك يعدلو، أك طمكحو مستكل مف يرفع أف األشياء، يحاكؿ

 (. 572: 7001فاتح، العالـ )بك في الحاصمة التغيرات

ىدفكا منيا  (Thornton et al, 2014)ف مف مديرية التربية في إنكمترا يكفي دراسة قاـ بيا عدة باحث
كالذيف يعانكف مف نقص في المكارد المادية أك الدعـ  ،إلى رفع مستكل الطمكح الدراسي لمطمبة المتفكقيف دراسيان 

االجتماعي الكافي لحثيـ عمى االلتحاؽ بالتعميـ الجامعي، ككانت مف أىـ الكسائؿ التي استخدميا الباحثكف لرفع 
 ،مستكل الطمكح الدراسي ىي تزكيد ىؤالء الطمبة كعائبلتيـ كمدرسييـ بمعمكمات متكاممة عف الجامعات المتاحة

جراء مقاببلت شخصية مع المنتسبيف إلييا كمدرسييا، مما عف  طريؽ التعريؼ بيا كبكافة أقساميا كزيارتيا كا 
كالتي قد يفتقركف إلى معرفتيا مما يحد  ،يصب في أىمية كدكر اإلعبلـ في تبصير األفراد بالفرص المتاحة ليـ

 مف مستكل طمكحيـ بشكؿ أك آخر. 
بلقة ارتباطية مكجبة بيف معدؿ تعرض المراىقيف لئلنترنت ( ع7001ككجدت دراسة )عبد اليادم،

كمستكل الطمكح لدييـ، إال أف كسائؿ اإلعبلـ ال تحدث تأثيران كامبل عمى طمكحات األفراد إال إذا ساعدت عكامؿ 
 فمستكل الطمكح يتأثر (.521: 7009أخرل في البنية االجتماعية عمى تدعيـ ذلؾ التأثير )الدسكقي كعبد الدايـ،

 بالعديد مف العكامؿ التي تبمكره كتجعمو مرتفعان أك تحد منو كتحجمو.
 األزمات: -5

استجابات أف  الباحثةاالقتصادية الصعبة تبلحظ -االجتماعيةاألمنية ذات التداعيات ظؿ الظركؼ في 
تغييرىا األفراد ليذه الظركؼ تأخذ اتجاىيف متعاكسيف، فقد يستسمـ الشخص ليذه الظركؼ كيرل عدـ إمكانية 

، كيسعكف ليذا األمر كالتغمب عمييا، لكف أفرادان آخريف يعيشكف ظركفان مماثمة يقرركف تحدييا كالتغمب عمييا
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تدخؿ في تحديد نمط استجابة الشخص لمظركؼ الصعبة كظركؼ األزمات كيكيفمحكف في تحقيؽ أىدافيـ. 
إقدامان أك إحجامان، كمنيا نمط التربية األسرية عدة عكامؿ تتضافر لتحديد اتجاه ىذه االستجابة كالحركب كالفقر 

كما يمعب مستكل تعميـ ، ي نفكس أبنائيـفكيسعياف لغرسيا  كالمبادئ التي يستند إلييا األبكاف في ىذه التربية
كبالتالي الرغبة في الرقي  تنمية مستكاىـ التعميمي مساعدة أبنائيـ عمىتشجيع ك الكالديف كثقافتيما دكران في 

، كما يمعب يكمؿ ىذه التربية األسرية الجيدة، أك يشذ عنيالنكع جماعة األقراف يأتي ك  ،ىـ االجتماعيبمستكا
الضغط االجتماعي كمستكل تقبؿ المجتمع ألفراده دكران في تشجيع ىؤالء األفراد عمى السعي نحك طمكحاتيـ، 

 كالمثابرة لمكصكؿ إلييا.
 العوائق والعوامل التي تحد الطموح: -تاسعاً 

 آراء أك تكقعات الكالديف أك القائميف عمى رعاية المراىؽ. -0
 آراء المجتمع كتكقعاتو. -1
 الظركؼ األسرية كرعاية مراىؽ لطفؿ أك اضطرار مراىؽ لمعمؿ في سف مبكرة لكسب الرزؽ. -2
 التكقعات المبنية عمى خبرة سابقة ال تمثؿ إمكانات المراىؽ الحقيقية. -3
 عمى تكقع لقدرة المراىؽ عمى اإلنجاز ال يعكس اإلمكانات الحقيقية لو.نصائح حكؿ المينة المناسبة مبنية  -4
 نمط حياة غير صحي كتعاطي المخدرات أك مشاكؿ الصحة النفسية. -5
 خيارات خاطئة لنمط الحياة الحالي كالعضكية في إحدل جماعات رفاؽ السكء. -6
 الدراسة.معمكمات جزئية أك غير دقيقة أك حتى مغمكطة عف الفرص المتاحة كتمكيؿ  -7
التكقعات المنخفضة لممعمميف أك تنبؤاتيـ المستندة إلى صكر نمطية محددة سمفان أك المبنية عمى تقدير غير  -8

 دقيؽ لدرجات المراىؽ.
 استخفاؼ المعمميف بإمكانات المراىؽ الدراسية أك تعزيز مفاىيـ سمبية كمثبطة لو. -01
 تصرفات سابقة لممراىؽ.التنميط المستند إلى تاريخ العائمة، األصكؿ العرقية،  -00
 التشاـؤ الشديد. -01
 نقص المعمكمات عف الميف أك الفرص المينية. -02
 قمة النماذج الناجحة في محيط المراىؽ. -03
 انخفاض مستكل التحدم أك التحفيز مف اآلخريف -04
 .(LSIS,2010:21)كجكد ضغط مف األقراف عمى المراىؽ لمتماشي معيـ بخفض أدائو  -05

 لشخص الطمكح بما يمي:كمنو نخمص إلى تحديد سمات ا
 ىك الحاضر أف كضعو يرل ال أم بو، النيكض عمى دائمان  كيعمؿ الراىف بمستكاه يرضى كال بالقميؿ، يقنع ال -أ 

 .إليو يصؿ أف يمكف ما أفضؿ
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 .األمكر لمظركؼ يترؾ كال تغييره، يمكف ال محدد اإلنساف مستقبؿ أف يعتقد كال بالحظ، يؤمف ال -ب 
 .المجيكؿ أك الفشؿ، أك كلية،ؤ المس أك كالمنافسة، المغامرة، يخشى ال -ج 
 كالمثابرة بأف الجيد كيؤمف جيكده، معاكدة عف الفشؿ يثنيو كال ىدفو، إلى الكصكؿ سبيؿ في الصعاب يتحمؿ -د 

 .الصعاب عمى بالتغمب كفيبلف
 كالخطة، كتحمؿ األىداؼ كتحديد الكفاح، نحك كالميؿ التفكؽ، نحك كاالتجاه الحياة، إلى المتفائمة النظرة -ق 

 (. 21: 7050بالحظ )شعباف، اإليماف كعدـ كالمثابرة، النفس، عمى كاالعتماد كلية،ؤ المس
 :الميول المينية ومستوى الطموح -عاشراً 

قد يؤدم اختيار الشخص لمينة ما دكف معرفة مدل مبلءمتيا لقدراتو كميكلو كطمكحاتو كلك بعد فترة مف 
مما قد يجعمو عرضة لبلضطرابات  ،إلى عدـ التكيؼ الكظيفي الذم يعد مف أىـ مقكمات النجاح الميني ؛الزمف

ني الفعاؿ يالنفسية كالسمككية، ككمما تكفر االنسجاـ بيف ميكؿ الفرد كقدراتو كطمكحاتو كمما تحقؽ التكافؽ الم
حيث أف كضع الشخص المناسب في المكاف  (.52: 7051كاالرتياح الكظيفي كمف ثـ زيادة اإلنتاجية )الزىراني،

المناسب لو يشعره بقيمة ما ينجزه، كيدفعو إلى تحقيؽ النجاح تمك النجاح في المجاؿ الذم يناسبو كيميؿ إليو، بينما 
يحدث العكس عندما يقـك الفرد بعمؿ أك مينة ال تناسب ما لديو مف قدرات كميكؿ، حيث يشعر باإلحباط فإما أف 

المجاؿ مما يقؼ عائقان في كجو نجاحو كتميزه، أك أنو يبذؿ جيكدان لبللتحاؽ بما يرغب مف مجاالت يستمر في ىذا 
العمؿ، كقد ينتج عف ىذا االنتقاؿ ىدر لكقتو كطاقتو، مما يجعؿ مف األىمية بمكاف مساعدة الشخص منذ بداية 

 عمى اختيار ما يبلئمو كيحقؽ ذاتو. حياتو المينية، كما يسبقيا مف تحضير ليا يتجمى في الدراسة أك التدريب،
ىذا كقد تحدث سكبر عف رضى الفرد عف عممو كأنو يتكقؼ عمى  المدل الذم يجد فيو الفرد منفذان 

عندما تتكفر لمفرد القدرات المبلئمة ف(، 60: 7007كسمات شخصيتو كقيمو )الشيرم، مناسبان لقدراتو كميكلو
دفعو إلى صقؿ ىذه القدرات كبمكرتيا، كتحديد طمكحات ت نحكىا متمؾ ميكالن لتخصص دراسي أك مينة معينة، كي

، يستثمر الكثير مف طاقتو الكامنة كالتي قد تتعرض إلساءة االستخداـ إف كاف قد أساء االختيار كظيفية متجددة
عف ، مما قد يؤدم إلى ىدر طاقاتو كبالتالي إلى عدـ رضاه الدراسي أك الميني، كاستمر في االتجاه الخاطئ

  كاالكتئاب. نفسية عف نفسو، كما يمكف أف يترتب عمى عدـ الرضا مف اضطراباتحياتو المينية ك 
كفي ختاـ ىذا المحكر نككف قد ألقينا نظرة عمى مفيـك مستكل الطمكح كتعريفاتو، كأنكاعو كمستكياتو 

 كعكاممو.
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 التعميم الميني والثانويات المينية

يعتبر المكرد البشرم العمكد الفقرم الذم تقـك عميو كمف أجمو سياسة التنمية االقتصادية كاالجتماعية 
كليذا فإف المؤشرات المتعمقة بتنمية المكارد البشرية تعتبر مؤشرات كاقعية  اإلنساف صانع التنمية كىدفيا. بكصؼ

ككنو المعني  ،يتعمؽ بالتعميـ الميني بشكؿ خاص كمف تمؾ المؤشرات ما ،لمداللة عمى مرحمة النمك في أم مجتمع
بتزكيد العممية اإلنتاجية في أم مجتمع بالميارات كالقدرات اإلنتاجية المختمفة في شتى المجاالت، كليذا فقد أصبح 
 ،سمة مف سمات العصر الحديث، خصكصان في ظؿ ما يشيده العالـ مف تفجر معرفي كتقني في المجاالت كافة

عادة التأىيؿ التحدم  ،نو مف تغيرات متسارعة في أساليب العمؿ كاإلنتاجكما يترتب ع تجعؿ مف عممية التأىيؿ كا 
 كافة.كالتعميمية و األنظمة االجتماعية كاالقتصادية يو كستكاجياألساسي الذم تكاج

 موقع التعميم الميني في نظام التعميم في الجميورية العربية السورية: -أولً 
 :قسـ إلىنيمكقع التعميـ الميني ضمنو نجد أنو  لتحديدإلقاء نظرة عمى نظاـ التعميـ في سكريا  عند
 رياض األطفاؿ كىي مرحمة غير إلزامية مدتيا مف سنتيف إلى ثبلث سنكات.  .5
 كىك إلزامي كمجاني لجميع المقيميف في الجميكرية العربية السكرية ،( سنة51-3مرحمة التعميـ األساسي )  .7

 :كتضـ
 ع.الحمقة األكلى: مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ الراب

 .شيادة التعميـ األساسيتنتيي ىذه المرحمة بنيؿ ك  ،الصؼ الخامس حتى الصؼ التاسع: مف الحمقة الثانية
  :كيضـ سنة (52-51مرحمة التعميـ الثانكم ) .6
 .ياألدبك  العمميكينقسـ إلى الفرعيف التعميـ الثانكم العاـ  -أ 
 ي.المينالتعميـ  -ب 
 التعميـ الشرعي. -ج 

  كتنتيي ىذه المرحمة بنيؿ شيادة التعميـ الثانكم.
  العالي:التعميـ  .1
 ة.خاص)الدكاـ الكامؿ كالنظاميف المكازم كالمفتكح( كالجامعات ال حككميةالجامعات ال - أ

 (.5: 7050المعاىد المتكسطة كالعالية التابعة لمكزارات المختمفة )حيدر، - ب
 التعميم الميني:مفيوم  -ثانياً 

 كحكى الخدمة،كىي ) الميـ بفتح (المينةيمكننا النظر إلى التعميـ الميني مف جية المعنى المغكم لكممة 
تنتمي  التي المتشابية األعماؿ مف مجمكعة الخادـ، كالمينة ىي) فالماى(ك الميـ، بكسر المينة :زيد الكسائي أبك
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بعد  ؛العائمة نفس مف سكاىا يمارس أف إحداىا الذم مارس الشخص يستطيع بحيث ،كاحدة مينية عائمة إلى
 .تمؾ األعماؿ بيف تربط التي ةالمعرف المتبلكو طفيؼ تدريب

مياديف  جميع يشمؿ الذم التعميـ مف النكع ذلؾ عمى أنو الميني التعميـ اليكنسكك منظمة حددت كقد
 الميارات كاالتجاىات كاكتساب اختبلفيا، عمى بالتربية كالعمـك المرتبطة التقنيات دراسة كيتضمف التربكية، العممية

 التعميـ مف يتجزأ ال كىك جزء ،كافةن  كاالجتماعية االقتصادية القطاعات العممي في بالطابع كميا المتسمة كالمعارؼ
: 7055النيزؾ،مة )مؤسسة االتربية المستد كىك نكع مف أنكاع المينية، لبللتحاؽ بالقطاعات السبيؿ كىك العاـ،
 مف أفضؿ الميف مف في مجمكعة لمعمؿ قاببلن  ما فردنا يجعؿ الذم التعميـ ( بأنو5991(، كما عرفو الخطيب )59

 (.65: 7001)أبك عصبة، أخرل مجمكعة في لمعمؿ قابميتو
 :التعميم الميني في المراحل المختمفة -ثالثاً 

كمتطمباتيا في مراحؿ مختمفة مف مسيرتو يكتسب الفرد معمكمات حكؿ الميف كالتخصصات كأنكاعيا 
 التعميمية تسبؽ التحاقو بالتعميـ العاـ أك الميني، كتسيـ ىذه الخبرات في صياغة كبمكرة ميكليـ المينية.

تناكؿ نشاطات لغكية كرياضية كعممية كتدريبات سمككية كتعبيرات يتـ  مرحمة التعميـ ما قبؿ المدرسةففي 
خبلؿ المعب كالتطبيؽ العممي بيدؼ تنمية شاممة لشخصية الطفؿ لمتعميـ البلحؽ مكسيقية كتشكيمية تتـ مف 

كالتطبيؽ العممي. تشكؿ ىذه المرحمة أىمية كبرل في تنمية ميكؿ األطفاؿ كقدراتيـ كحسيـ الميني إذا ما شممت 
 جميع األطفاؿ كنفذت برامجيا بنجاح.

ي الذم ييدؼ إلى اكتساب الطمبة المعارؼ النظرية مرحمة التعميـ األساسي بداية التعميـ النظام تعتبرك 
كالميارات العممية، كمساعدتيـ عمى النمك الفكرم كالجسمي كالكجداني كتزكيدىـ بالقاعدة األساسية لمتعميـ البلحؽ 

افتراؽ رئيسة يتحكؿ الطالب بعدىا إما إلى  نقطةفي مراحؿ التعميـ األعمى أك سكؽ العمؿ. تشكؿ ىذه المرحمة 
التعميـ الثانكم أك االلتحاؽ بسكؽ العمؿ عمى مستكل العمالة غير الماىرة أك محدكدة الميارة، كلكنو يككف مؤىبلن 

تكجو  كثمة ،كىك عمى رأس العمؿ أك مف خبلؿ مراكز التدريب كالتممذة المينية ،لمتدريب عمى أعماؿ كمياـ محددة
محو تتبمكر في أنظمة التعميـ العربية يجعؿ مرحمة التعميـ األساسي مرحمة تعميـ مشترؾ كمرحمة تأسيس بدأت مبل

بكصفو يدخؿ التعميـ الميني في ىذه المرحمة إذ قبمو الميني يبني عمييا الطالب مست ،قاعدة عممية كثقافية عامة
عداد بنائواتو مف التعميـ العاـ، يساعد الطالب عمى اكتشاؼ ميكلو كقدر  جزءان   الميني األكلي. كا 

، يعاني التعميـ الثانكم مف مشكمة الفصؿ القسرم بيف التعميـ األكاديمي كالتعميـ الميني كالمفاضمة بينيماك 
مف الطمبة يحققكف ىذا  (%52) ما يقارب إال أف ،لتحاؽ بالتعميـ الجامعيلبلفطمبة التعميـ األكاديمي يطمحكف 

منيـ لمبطالة. أما  الكثيركيتعرض  بما فيو الكفاية،أما الباقكف فيدخمكف سكؽ العمؿ كىـ غير مؤىميف الطمكح، 
نما اضطركا إليو ألنيـ لـ  ،(%11 بالنسبة لمتعميـ الميني فإنو ال يمثؿ الخيار األكؿ لمف يمتحقكف بو )حكالي كا 

يتمقكف تعميمان غير ، فيـ بالدكنية عف أقرانيـ سيـإحسايكفقكا في التعميـ األكاديمي، كلذلؾ فإنيـ باإلضافة إلى 
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أك بسبب  ،متبلئـ مع متطمبات سكؽ العمؿ، بسبب الخمؿ في التنسيؽ بيف مؤسسات التعميـ كمؤسسات االستخداـ
 عدـ تكفر البنى التحتية كالبرامج التدريبية المبلئمة لمتطمبات سكؽ العمؿ.

فينتيكف إلى البطالة  ،عميـ الميني ال يجدكف أعماالن مناسبةكتككف النتيجة أف نسبة كبيرة مف خريجي الت
األىداؼ التي  يأتيىذا كنعرض فيما  .(5: 7057)الغضباف، كما انتيى أقرانيـ مف خريجي التعميـ األكاديمي

 يسعى إلى تحقيقيا التعميـ الميني.
 أىداف التعميم الميني: -رابعاً 

إال أنو يأخذ منحى مختمفان مف حيث  ،ىك أحد فركع التعميـ األكاديمي عمى الرغـ مف أف التعميـ الميني
 أىدافو كأىميا:

إعداد األيدم العاممة الماىرة كتأىيميا في مختمؼ التخصصات التي تحتاجيا برامج كمشاريع التنمية  -5
 االقتصادية كاالجتماعية التي تشيدىا أقطار الكطف العربي.

ممة الذم تعانيو األقطار العربية كالناجـ عف النقص الكبير في فئة العماؿ تصحيح الخمؿ في ىيكؿ القكل العا -7
الماىريف، كالتقميؿ مف االعتماد عمى األيدم الماىرة األجنبية، كما يترتب عمييا مف آثار اجتماعية كاقتصادية 

 كثقافية.
ريؽ االرتباط العضكم المساىمة في تحقيؽ التقدـ االجتماعي كاالقتصادم كالعممي كالميني لممجتمع عف ط -6

 ليذا النمط مف التعميـ باحتياجات المجتمع المرحمية.
المساىمة في تحقيؽ أىداؼ المجتمع في مجاؿ تحقيؽ مزيد مف التقدـ االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم مع  -1

 تنمية طاقات الفرد الكامنة، تمييدان لمشاركتو اإليجابية في تحديد ىذه األىداؼ كالسعي لتحقيقيا.
أف يقكد إلى التعرؼ عمى الجكانب العممية كالتقنية لمحضارة المعاصرة، بحيث يتفيـ الناس بيئتيـ، كيقدركف  -1

 (. 553: 5992عمى التأثير فييا )الحسنية،
 التربية: ت التعميم الميني التابعة لوزارةتخصصا -خامساً 

عدة تخصصات تسعى مجتمعة  في سكريا إلى التربية لكزارةالتابع  المينيالثانكم ىذا كيصنؼ التعميـ 
 :لتحقيؽ أىداؼ التعميـ الميني كىي

تقنيات الحاسكب،  الميف التالية:تيدؼ إلى إعداد الفنييف في ك لمذككر كاإلناث:  الثانكية المينية الصناعية -أ 
األجيزة صيانة ، الشبكات الحاسكبية، أنظمة التشغيؿ كالبرمجة، صيانة الحكاسيب كالتجييزات الحاسكبية

ميكانيؾ ، المحاـ كتشكيؿ المعادف، التصنيع الميكانيكي، التقنيات الكيربائية ،التقنيات االلكتركنية ،الطبية
لكتركف المركبات، المركبات النماذج كالسباكة، النسيج، الغزؿ،  ،اآلليات كالمعدات الزراعية، كيرباء كا 

، نجارة األثاث، نجارة الخيط العربي، )تعميـ مزدكج(صناعة األلبسة ، التصنيع الميكانيكي )تعميـ مزدكج(
 (.5: 7057)كزارة التربية،التدفئة كالتمديدات، التبريد كالتكييؼ، النسيج اليدكم كالبرككار
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لمذككر كاإلناث. حيث ييدؼ التعميـ التجارم إلى إكساب الطبلب المعمكمات  الثانػكيػة المينيػػة التجػاريػػة -ب 
رة األعماؿ كالتجارة، كتزكيدىـ بمعمكمات اقتصادية كتجارية عف المجتمع، كمف جية األساسية في مجاؿ إدا

جراء القيكد المحاسبية  أخرل إكسابيـ بعض الميارات اإلدارية مثؿ الطباعة عمى اآللة الكاتبة، كاالختزاؿ كا 
 (.52: 5992)الحسنية،

 ات المينيةىي إحدل أنكاع الثانكي، ك المبلبسبفرعييا خياطة المبلبس، كتفصيؿ  :الثانػكيػة المينيػػة النسكية -ج 
كتدريبيف، كفقان لمنيج متخصص تستمر الدراسة فييا لثبلثة أعكاـ يتـ فييا تعميـ الطالبات ك في سكريا، 

كتعمـ ، كصيانتيا كتسكيقيا صميـ األزياء كتفصيميا كخياطتياعمـ تتؤىميف لت ،مكادان نظرية كعمميةيتضمف 
 إضافة إلى بعض المكاد األساسية كالمغة العربية كاإلنكميزية أك الفرنسيةالتطريز كالتريكك كالرسـ كالزخرفة، 
 (.5: 7009كالمعمكماتية )مديرية التربية بحمب،

لمدة سنتيف أك ثبلث سنكات، المينية، كيستمر بعد الثانكية أك التعميـ التقني التعميـ العالي المتكسط  كيأتي
كيتـ  ،كالعماؿ الميرة االختصاصييفكظيفة ىذا النكع مف التعميـ إعداد تقنييف لحفظ التكازف في سمـ العمالة بيف ك 

الفصؿ بيف  يغير أف المشكمة التي تعانييا المعاىد ى ىذا اإلعداد في المعاىد المتكسطة كأحيانان في الجامعات.
انعكس ىذا سمبان عمى كؿ ك  انعداـ التنسيؽ كالتعاكف بينيما.التعميـ العالي الجامعي كالتعميـ العالي المتكسط ك 

دكف الجامعي  المينيكفتكر إقباؿ الشباب عمى التعميـ  ،كتسبب في ضعؼ كفاءة التعميـ الجامعي مف جية ،منيما
عادة ىيكمي ،لذلؾ تتطمب العممية جعؿ التعميـ الجامعي تعميمان شامبلن كتخصصيان في آف كاحد .مف جية أخرل ة كا 

كالعمؿ عمى تجسير كفتح قنكات بيف برامج التعميـ العالي المتكسط كبرامج التعميـ  ،الخطط الدراسية الجامعية
 .(5: 7057)الغضباف، الجامعي، حتى يتاح لمتقنييف متابعة دراساتيـ لمدرجات الجامعية في تخصصاتيـ

 :خصائص التعميم الميني الفعال -سادساً 
 الفاعمية لضماف تكافرىا مف البد التي الخصائص مف بعدد الناجح الصناعي التعميـ برامج تتميز

 :الخصائص ىذه أىـ مف كلعؿ كالكفاءة،
 .أخرل ناحية مف كاإلنتاج العمؿ كبعالـ ناحية مف كالتربكية التعميمية باألىداؼ الصمة كثيقة تككف أف .5
 مف ان عنصر  فتشكؿ الشامؿ كىيكميا الكاسع بإطارىا التربكية العممية مع الصناعي التعميـ برامج تنسجـ أف .7

 .الفرد لقدرات كالمستمرة المتكازنة التنمية عناصر
 .التكنكلكجية التطكرات كمكاكبة كاألساليب الكسائؿ في كالتطكير التحديث في االستمرارية .6
  التعميمية المؤسسة في كالتدريب ي(البلمؤسس التدريبؿ )العم مكاقع في التدريب بيف كالمزج التكامؿ .1

 (.المؤسسي التدريب)
 كنكعية المستخدمة التدريبية األساليب كفاءة عمى عادة ذلؾ كينعكس ،عاؿ مردكد كذا ان اقتصادي يككف أف .1

 .المختمفة التدريبية التسييبلت مف االستفادة ؽائكطر  التجييزات
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 كاألسس الفنية النظرية المعمكمات كبيف جية، مف العممية كالتطبيقات األدائية الميارات بيف كالتفاعؿ التكامؿ .3
 .أخرل جية مف ليا قاعدة كتشكؿ الميارات ىذه تدعـ التي العممية

 عف كيبتعد عمييا كيحافظ كتنفيذه، كتصميمو لو، التخطيط فيالبيئة  مع ان منسجم يككف الناجح الميني التعميـ .2
 (.13-11: 7009)حثناكم، كالتجييزات لمعامميف كاألمف السبلمة كيكفر تمكيثيا،

الفني التعميـ تثير جدكل لكف ىذه الخصائص ال تنطبؽ عمى الكاقع العميمي لثانكياتنا المينية، حيث 
 كالتربكية. التعميمية في سكريا، الكثير مف الجدؿ في األكساط الثانكية المرحمة كالميني في 

 :واقع التعميم الميني في سوريا -سابعاً 
اإلعدادية، إذ المرحمة الثانكم الميني عمى جدكاه المادية لمطالب المنتسب إليو بعد التعميـ أنصار  يعكؿ

 في معظـ تخصصاتو.يغمب أف يتاح لخريجي ىذا الفرع مف التعميـ، فرص عمؿ مقبكلة كبنسب عالية 
أف الفرص المتاحة لخريجي الثانكيات الفنية التعميـ كيعتقد بعض المتحمسيف ليذه االستراتيجية في  

العامة بفرعييا األدبي الثانكية المتاحة لمحاصميف عمى  مف تمؾ كأكثر جدكل أكفر حظان تككف كالمينية، قد 
العامة بمعدؿ مناسب يتيح ليـ الثانكية كالعممي، الذيف عادة ما يعانكف لسنكات، في معالجة قضية اجتياز 

تساب إلى كمية أك معيد مقبكؿ مف طرفيـ، في ظؿ المعدالت المتصاعدة سنة تمك األخرل في مجاؿ القبكؿ االن
 الجامعي في سكريا.

ضافة إلى ما سبؽ، يذك   االجتماعية العالية  –ر المتحمسكف لمتعميـ الفني كالميني بالفائدة االقتصادية كا 
مقبكلة، لتغطية الميف عممية عبر تأميف أيدم عاممة مدربة كمحترفة، كتتمتع بعقمية  تناؿ المجتمع عمكمان التي 

 المطمكبة في السكؽ السكرية.
بالجانب النفسي كاالجتماعي، فالطالب الدارس في فركع الخاصة ىي التعميـ لكف أبرز سمبيات ىذا 

المجاؿ، يعانكف الميني كخاصة الذككر، حسبما يبلحظ الكثير مف المختصيف كالمدرسيف العامميف في ىذا التعميـ 
الميني التعميـ ينتسب طالب ما إلى  إذ ال يكاد أفباإلجماؿ مف النظرة الفكقية لمجتمعيـ حياؿ الميف اليدكية، 

يو، إذ ي نظر إليو نتيجة درجاتو المنخفضة في الشيادة اإلعدادية، سرعاف ما يبدأ األثر السمبي لممجتمع ينعكس عم
الميني، كالمشكمة أف تمؾ النظرة عادة ما تنعكس عمى أىؿ الطالب فيعامؿ التعميـ عمى أنو فاشؿ لذا التحؽ ب

الطالب، شخصية عمى السيئة ابنو عمى ىذا األساس، أم أنو فاشؿ، مما يكلد الكثير مف اآلثار النفسية  البعض
 الذم يككف كقتيا في أخطر مراحؿ عمره مف ناحية التككيف النفسي كالشخصي.

عمييـ ىذا الفرع مف التعميـ يغمب طبلب لذا يبلحظ الكثير مف المختصيف كالعامميف في حقؿ التربية، أف 
الميني، تعرؼ عادة بكثرة الشغب التعميـ مدارس العنؼ كالتمرد كالبلمباالة كضعؼ الثقة بالنفس، حتى أف 

 كباعتدائيـ عمى بعضيـ، كتكثر فييا حاالت االنحراؼ النفسي كالسمككي.الطبلب كالمشكبلت المتعمقة بتمرد 
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المينية العمـك مف  يستفيدمنيـ مف  قؿ، يخرج أجياالن بصكرتو الحالية الفني كالمينيالتعميـ كالحصيمة أف 
ليضعؼ مف حصيمة العممية الميني التعميـ ظران ألف الجانب السمبي يغمب عمى أجكاء تمقاىا في المدرسة، نالتي 

(. كيتحدث الميتمكف بيذا النكع مف التعميـ عف المشكبلت التي يعاني 5: 7055)فياض، في مجممياالتعميمية 
منيا، كيسعكف لرسـ استراتيجيات إلصبلح الخمؿ المتكاجد فيو لنقمو إلى حاؿ مشابو لنظيره في البمداف المتقدمة 

نعكس عمى اىتماـ الطمبة بو تكنكلكجيان كعمميان، الذم يحظى باىتماـ القائميف عمى السياسات التربكية، مما ي
قباليـ عمى االلتحاؽ  بو. كا 

 ي:مشكالت التعميم المين -ثامناً 
 ( في بحثو عف سبؿ تطكير التعميـ الميني بعض مشكبلتو:7057حدد الحكيـ )

دكف  الطبلب منيا فيتخرج في الثانكيات المينية، ككف الدراسة نظرية بنسبة كبيرة بسبب قمة اإلمكانيات -أ 
 نو العمؿ في أعماؿ أكثر سيكلة كبعيدة عف تخصصيـ.منب العممية في التخصص، مما ينتج اإللماـ بالجكا

 يـكميكل يـال تتناسب مع اتجاىات قد ،معينة بتخصصاتحاؽ أكالدىـ لإإقباؿ أكلياء أمكر الطبلب عمى   -ب 
 ؿ.حتياجات سكؽ العمجيميـ بأىمية ىذه األقساـ أك عدـ معرفتيـ باإلى  كيعكد ذلؾ، يـمكاىب

 .عدـ ارتباط مناىج التخصص العممية بمناىج التخصص العممية  -ج 
كجكدىا في  عمى الرغـ مف ،عدـ تطبيؽ حصص النشاط الرياضي كالثقافي كالمكسيقي داخؿ المدرسة  -د 

 عدـ تفريغيـ لطاقاتيـ. الجداكؿ المدرسية مما يؤدم إلى
ذا  ،حيث أف أغمب المناىج القديمة لـ يتـ تطكيرىا ،بتطكرات السكؽ كاحتياجاتو المينيةعدـ ربط المناىج   -ق  كا 

فيتخرج الطالب كيجد  ،طكرت فربما يتغير تصميـ الغبلؼ كالتكزيع الداخمي لمصفحات كيعاد تكزيع المحتكل
 .عف سكؽ العمؿ أف ما تعممو منفصؿ تمامان 

كذلؾ لعدـ تكفير  ،معممية التعميميةلالقديـ دكف تطكير  التمقينيأسمكب تدريس المنيج يعتمد عمى األسمكب   -ك 
ف كجدت فيي عيدة ال يتـ التعامؿ معيا ،كسائؿ تعميمية مناسبة بسبب كجكدىا مع الشخص غير  ،كا 

مما يجعميا عرضة لمتمؼ  ،مؤىؿ الستخداميا في الغرض الذم خصصت مف أجموالمناسب كغير ال
 .كالتعطؿ

حيث يستعيف المدرس أثناء التطبيؽ بمجمكعة  ،صصات المختمفة لمطبلبعدـ التطبيؽ العممي في التخ  -ز 
كيأتي ذلؾ ، كربما يتـ إبعادىـ إلتماـ العمؿ بيدكء ،صغيرة مف الطبلب مع اكتفاء باقي الطبلب بالمشاىدة

أكثر مف حرصو عمى اكتساب  أخطاء كدكفبسبب حرص المدرس عمى أف يتـ التمريف بصكرة جيدة 
 .لعمميةالطبلب لممعرفة ا

إال مرة كؿ عاـ في معرض  ،النافعة لمطبلب كالتي يمكف أف تباع بالسكؽ المحمي المنتجاتعدـ عرض   -ح 
بصكرة غير  المينيكجعؿ التعميـ  ،بسكؽ اإلنتاج المينيةمما يسبب عدـ ربط المدرسة  ،المدرسة السنكم
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 ،كال يخمؽ شبابان قادران عمى التفكير العممي كاالبتكار ،مقصكدة بعيدان عف المنظكمة االقتصادية كاالجتماعية
  .لبلستقبللية في مشاريع خاصة بيـ في المستقبؿالبلزمة  بالنفس الثقةكما ال يساعد ذلؾ عمى تنمية 

 الدكؿعدـ تبني الييئات المعنية البتكارات كاختراعات الشباب الممتمئة بيا مراكز تسجيؿ براءة االختراع في   -ط 
 .مع عدـ اىتماـ رجاؿ األعماؿ بيذه االختراعات كاالبتكارات كعدـ دعميا ماديان  ،العربية

كصؿ إليو العمـ خر ما تآلمتعرؼ عمى  ،عدـ تأىيؿ الخريجيف تكنكلكجيان أك تدريبيـ في المصانع دكريان   -م 
 (.5: 7057)الحكيـ، كؿ منيـتخصص الحديث في مجاؿ 

الميني في مدينة حمب كالتي عاينتيا أثناء زياراتيا لمثانكيات ىذا كأضافت الباحثة بعض مشاكؿ التعميـ 
 المينية كمنيا:

الميني، مما ينتج عنو عدـ كجكد اختبار قبكؿ يقيس ميارات الطبلب قبؿ إلحاقيـ بأم تخصص في التعميـ  -0
كؿ تحصيمو، كقد ينتقؿ إلى تخصص آخر في عامو الدراسي األ فيعدـ معرفة الطالب لما يناسبو مما يؤثر 

 لعدـ كجكد معمكمات كافية عف التعميـ الميني لديو أثناء دراستو في مرحمة التعميـ األساسي.
عدـ االىتماـ بالمباني المدرسية التي تحتضف التعميـ الميني كبتجييزاتيا مف مخابر كأدكات، مما يجعميا بيئة  -1

عبلقتيـ بالمدرسة كنظاميا، مما منفرة لمطمبة كالذيف يتميزكف عمكمان بضعؼ تحصيميـ الدراسي، كضعؼ 
 يبعدىـ عف المدرسة بدرجة أكبر.

عدـ تطبيؽ العقكبات الرادعة ليركب مف قبؿ الطبلب فيما يخص التزاميـ بالدكاـ كالحضكر، ك  اإلىماؿ -2
مما يجعؿ الطبلب الممتزميف ال ييتمكف بالحضكر  ،المينية بعض المدارس إدارةكغياب الطبلب مف جانب 

 .في ظؿ غياب المحاسبة عمى االلتزاـ بالدكاـ ،ممتزميفاللطبلب غير أيضان أسكة با
جعؿ الطبلب ال ييتمكف بالمدرسة ي مما ،كالترفيع اآللي مف صؼ إلى صؼظاىرة الغش الجماعي  يتفش -3

 شكمية لبلنتقاؿ إلى الصؼ التالي.لعمميـ أف االمتحاف ليس إال كسيمة 
العممي كمتابعة الدركس، مما يخيب أمؿ كحماسة المدرسيف ضعؼ اىتماـ طمبة التعميـ الميني بالتحصيؿ  -4

 مما يدفع بالبعض إلى عدـ االكتراث بطبلبو مف المنتسبيف لمتعميـ الميني.  ،كيجعؿ ميمتيـ أصعب
العامميف في الثانكيات المينية مقارنة بزمبلئيـ العامميف في الثانكيات العامة، لقمة  فيانخفاض دخؿ المعمم -5

اىتماميـ إحساسيـ بالنبذ، ك  إلى يؤدم دركس الخصكصية مف طبلب التعميـ الميني، ممااإلقباؿ عمى ال
 .لمطالببالمنيج أك بالناحية التدريسية  يـإلى عدـ اىتمام يؤدممما  ،خارجية لميف أخر ب

 حاممي الشيادات الثانكية المينية، مما ينجـ عنو محدكديةتقبؿ قمة عدد الكميات كالمعاىد الجامعية التي  -6
قد التحقكا  المينيطبلب التعميـ  نسبة مفعممان بأف  الفرص المستقبمية أماميـ في إكماؿ تعميميـ الجامعي،

كتككف ىذه النسبة غالبان مف ذكم . بالكمياتيؤىميـ لبللتحاؽ  التفكؽ الذممف التعميـ أمبلن في  الفرعبيذا 
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، مما يجعؿ فرص زمبلئيـ مف المنتسبيف األساسيمرحمة التعميـ المستكل التحصيمي الجيد في دراستيـ في 
 .الجامعي أقؿ في متابعة التعميـ النخفاض درجاتيـلمتعميـ الميني نتيجة 

 :سياسات لمنيوض بمستوى التعميم الميني -تاسعاً 
 ي:رفع مستكل التعميـ الميني فيما يأتمف السياسات التي تمكف مف  ان عددنكرد 
عف طريؽ مشاركة  ،بيف مؤسسات التعميـ الميني كالتقني كمؤسسات العمؿالعمؿ عمى إيجاد صمة كثيقة  .5

دارة كمتابعة كتقكيـ التعميـ كالتدريب  مؤسسات العمؿ مشاركة مباشرة في تحديد أىداؼ ككسائط كبرامج كا 
دخاؿ برامج جديدة كمناىج تعكس احتياجات ، ك الميني كالتقني، كمتابعة تكظيؼ الخريجيف كالخريجات ا 

 .مؿ متنكعة المجاالت كمتعددة المستكياتسكؽ الع
بما يحقؽ استدامة النظاـ كتشجيع االستثمار  ،تطكير نظاـ تمكيؿ حرؼ يعتمد عمى تنكيع مصادر التمكيؿ .7

 .في الكسائؿ التقنية المعاصرة
كتشجيع  ،كتطكير برامج إعداد معممي كمعممات التعميـ الميني ،تطكير المناىج التعميمية كالتدريبية .6

مع التأكيد عمى حسف اإلعداد كالتدريب كفؽ مقتضيات العصر  ،كضع الحكافز البلزمة ليـبالممتحقيف بو 
 كنحك التقنيات الحديثة.

بناء مراكز البحث العممي في مجاؿ التعميـ التقني كالميني لرفد صانعي القرار بالمعمكمات في ىذا  .1
 .المجاؿ

 .باختصاصات متعددةي لمنساء إنشاء برامج التعميـ التقني كالمين .1
ضافة مباني جديدة كتكفير األجيزة. .3  تطكير المباني المكجكدة حاليان كا 
تطكير إطار التشريعات كاألنظمة التي تكفؿ تحقيؽ األىداؼ كالمعدات في التخصصات المختمفة كتحديث  .2

 (.75: 7000كزارة التربية كالتعميـ،) القائمة منيا
مى أبرز سمات التعميـ الميني كأىدافو كمشكبلتو كسبؿ تطكيره لمكصكؿ بو كبيذا نككف ألقينا الضكء ع

 إلى المرجك منو.
 الثاني: خالصة الفصل

قامت الباحثة بتمخيص ما اطمعت عميو مف مراجع متعمقة بمتغيرات ىذا البحث، حيث كضحت مفيـك 
كالتبايف في القدرات  ،كالعمر الزمني فيو مف عكامؿ ذاتية كالجنس ، كطرؽ قياسو، كالعكامؿ المؤثرةالميؿ الميني

كما عرضت العكامؿ المحيطية المؤثرة في تشكؿ الميكؿ إضافة لمخصائص المرتبطة بالذات،  ،العقمية كالدكافع
، العكامؿ األسرية، كيمييا العكامؿ االقتصادية االجتماعية كالكضع االقتصادم كالسياسي لمببلد المينية كعمى رأسيا

بعض النظريات المفسرة لمميكؿ المينية، كتكسعت لى أشارت إ. كما البلصفية النشاطاتك  لتدريسيتأثير الكادر اك 
في نظرية جكف ىكالند لؤلنماط كالميكؿ المينية، حيث قسـ الميكؿ إلى ستة أنماط ىي الميؿ: الكاقعي، التحميمي، 
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كتحدثت الباحثة عف عبلقة اإلرشاد  مغامر، التقميدم، الفني،  كاالجتماعي. ككضع ست بيئات مينية تطابقيا،ال
  كالتكجيو الميني بالميكؿ كدكر المرشد الميني في مساعدة الطمبة عمى تحديد ميكليـ كتنميتيا.

في الجزء النظرم المتعمؽ بمستكل الطمكح فقد قدمت الباحثة مفيكمو كتعريفاتو مف قبؿ العديد مف أما 
و كأنكاعو كاشكالو، كتطرقت إلى طرؽ قياسو كالنظريات المفسرة لو، العمماء كالباحثيف، كتحدثت عف نمكه كمستكيات
، قدرات العقمية كمفيـك الذات كالصحة النفسيةمف عكامؿ ذاتية كال كتناكلت العكامؿ المحددة لمستكل الطمكح

اإلعبلـ كالثكاب كالعقاب، ككسائؿ جاح كالفشؿ كعكامؿ محيطية كالتنشئة األسرية كجماعة األقراف، نكخبرات ال
  ، ثـ تطرقت لمعكائؽ التي تحد مف الطمكح، كتحدثت عف العبلقة بيف الميكؿ المينية كمستكل الطمكح.كاألزمات

كانتقمت في الجزء الثالث مف اإلطار النظرم إلى بيئة عينة ىذه الدراسة كىي الثانكيات المينية كالتعميـ 
ية العربية السكرية، كتحدثت عف مفيـك التعميـ الميني الميني، حيث حددت مكقعو ضمف نظاـ التعميـ في الجميكر 

في مختمؼ مراحؿ الدراسة، كتطرقت إلى أىدافو كتخصصاتو، كخصائصو المطمكبة ليحقؽ الفعالية المرجكة كدكره 
 كمشكبلتو، كسياسات االرتقاء بو. منو، كتناكلت كاقعو في الجميكرية العربية السكرية
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 .دراسات تناولت الميول المهنية وعالقتها ببعض المتغيرات 

 التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بالميول المهنية 
 بين الدراسات السابقة المرتبطة بالميول المهنية مكانة الدراسة الحالية 
  دراسات تناولت مستوى الطموح وعالقته ببعض المتغيرات 
   الميول المهنيةدراسات تناولت كاًل من مستوى الطموح و 
   المتعمقة بمستوى الطموحالتعقيب عمى الدراسات 
  مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة المرتبطة بمستوى الطموح 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

العينات،  مستوى الطموح من حيث تناولت والتي الميول المينية، تناولت التي الدراسات تنوعت
الدراسة، وتعرض الباحثة في ىذا الفصل ما توصمت إليو من ىذه الدراسات المرتبطة  ومتغيرات واألىداف،

 :يأتيبدراستيا من حيث المتغيرات المدروسة والعينات، وتعرضيا وفقًا لما 
 دراسات تناولت الميول المينية وعبلقتيا ببعض المتغيرات. -أ 

 المتغيرات.دراسات تناولت مستوى الطموح وعبلقتو ببعض  -ب 
 دراسات تناولت كبًل من مستوى الطموح والميول المينية. -ج 

 دراسات تناولت الميول المهنية وعالقتها ببعض المتغيرات: -أ
 (:1992الحارثي )  دراسة   -1

ىدفت لمعرفة دور البرامج الدراسية بالكمية التقنية في تنمية الميول المينية لدى طبلب الكمية في 
( خريجًا، استخدم الباحث مقياس 052( طالبًا ممتحقًا بالكمية و)041( طالبًا منيم )562)جدة، وكانت عينتيا 

الميول المينية من إعداد صالح، وتوصمت الدراسة لوجود فروق دالة إحصائيًا في الميول المينية بين الطبلب 
حقون والمتخرجون مما يدل المتخرجين والممتحقين لصالح الخريجين ماعدا الميل األدبي الذي تساوى فيو الممت

عمى أن لمتعمم في الكميات التقنية أثرًا في الميول المينية لمممتحقين بيا. كما لم تجد فروقًا دالة إحصائيًا في 
الميول المينية بين الطبلب الممتحقين والمتخرجين من قسم التقنية الميكانيكية في كل من الميل )اإلقناعي، 

(، ووجدت فروقًا بينيما في بقية الميول. كما وجدت فروقًا دالة إحصائيًا في الميول الخدمة االجتماعية، والفني
المينية بين الطبلب الممتحقين والمتخرجين من قسم التقنية االلكترونية في الميل الفني والكتابي لصالح 

ين والمتخرجين من قسم الخريجين. بينما لم تجد فروقًا دالة إحصائيًا في الميول المينية بين الطبلب الممتحق
التقنية الكيربائية. ولم تجد فروقًا دالة إحصائيًا في الميول المينية بين الطبلب الممتحقين والمتخرجين من قسم 
المركبات والمحركات في الميل )الخموي، الحسابي، العممي والكتابي(، ووجدت فروقًا بينيما في باقي الميول 

 بي فكان الفرق لصالح الممتحقين.لصالح الخريجين، عدا الميل األد

 (:Lubinski et al,1995لوبينسكي وآخرين )دراسة  -2
ىدفت إلى دراسة ثبات الميول المينية لدى المتفوقين عقميًا من المراىقة لمرشد، ودامت الدراسة خمسة 

ات في ( أنثى من المتفوقين في مسابقة أكاديمية لمرياضي15( ذكرًا و)001عشر عامًا، وكانت عينتيا )
(، حيث أجابوا عمى قائمة سترونغ لمميول المينية )عشرة أنواع من SMPYالواليات المتحدة األمريكية تدعى )

الميول( عندما كانوا في الثالثة عشرة، وأجابوا عن نفس القائمة بعد خمسة عشر عامًا أي عندما بمغوا الثامنة 



 الدراسات السابقة –الفصل الثالث 
 

65 

 

58 

السداسي لتقميل عددىا. وكانت نتيجة الدراسة أن الميل  والعشرين، وتم تحويل إجاباتيم إلى نموذج ميول ىوالند
المسيطر بين الميول الستة في المراىقة المبكرة وىو الميل التحميمي، بقي مسيطرًا أو أقرب لمسيطرة في الرشد، 

 وكان الميل التقميدي أقل ثباتًا من باقي الميول.
 (:Gianakus & Subich,1999جياناكوس وسوبيش )دراسة  -3

 من الكمية في التخصص واختبار جية، من بو المرتبط والدور الجنس بين لمتعرف عمى العبلقةىدفت 

 بالجنس المرتبط الدور مقياس واستخدم الباحثان طالبًا وطالبة، (315الدراسة من ) وتألفت عينة أخرى، جية

 في الجنسين بين إحصائية داللة ذات فروقاً  ىناك وقد نتج من الدراسة أن الميني، لمتفضيل ىوالند وقائمة

 .(45: 5100الذكور )عياد، لصالح والتقميدية العقمية الميول وفي لصالح اإلناث، االجتماعية الميول
 (:1999هميسات والبدور ) دراسة  -4

( من طبلب الصف العاشر األساسي في محافظات جنوب 411ىدفت لمكشف عن اتجاىات )
بمستوى تحصيميم وتفضيميم الميني ومين آبائيم، ومعرفة أثر كل من األردن نحو التعميم الميني وعبلقتيا 

مستوى التحصيل والتفضيل الميني، ومين اآلباء في اتجاىاتيم نحو التعميم الميني، تم استخدام مقياس 
اتجاىات الطبلب نحو التعميم الميني، واستخدام مقياس ىوالند لمتفضيل الميني والمعدل لمبيئة األردنية، وقسم 

فئات ىي المين العممية والفكرية، المين  يل اليونسكو لوصف المين إلى ثبلثالباحثان مين اآلباء حسب دل
اإلدارية والفنية، والمين اليدوية والعممية. ووجدت الدراسة أن االتجاه اإليجابي يمثل نسبة قميمة من اتجاىات 

ة الواقعية والفنية، والطبلب الذين يعمل آباؤىم العينة نحو التعميم الميني، وأن لدى الطبلب ذوي نمط الشخصي
 في المين اليدوية العممية اتجاىًا إيجابيًا نحو التعميم الميني مقارنة بباقي الطمبة.

 (:Prochert,2002بروشيرت ) دراسة -5

ىدفت الدراسة لتقصي العوامل المرتبطة باختيار الطمبة لمينة المستقبل وقسمت العوامل إلى ثبلث 
( طالبًا 45)العوامل الشخصية، العوامل البيئية، الفرص المتاحة(، تكونت عينة الدراسة من ) فئات ىي:

وطالبة في المرحمة الثانوية في والية ويسكونسون بالواليات المتحدة األمريكية، استخدم الباحث استبانة أعدىا 
ي في األسرة أو لمستوى تعميم األىل لعوامل االختيار الميني، ونتج من الدراسة عدم وجود أثر لمترتيب الوالد

في اختيار أبنائيم الميني، ىذا وقسم الباحث المستويات التعميمية لؤلىل إلى ثبلث فئات )الحاصمين عمى 
الشيادة الثانوية، الذين درسوا في الجامعة، والذين تخرجوا من الجامعة(، ىذا وكان األثر األكبر لمعوامل 

 لمطمبة.الشخصية في االختيار الميني 
 (:2002مشري )دراسة  -6

 المدرسي التوجيو ظل في المينية الدراسية بميوليم التبلميذ اختيارات استيدفت الدراسة تقصي عبلقة



 الدراسات السابقة –الفصل الثالث 
 

65 

 

59 

( ثانوية في والية الوادي بالجزائر، 06( طالبًا في الصف األول الثانوي من )531، كانت العينة )الجزائر في
الباحثة بطاقات المفاضمة لمتقدم لممرحمة الثانوية، ومقياس الميول ومن التخصصين العممي واألدبي، استخدمت 

المينية لصالح، ركزت الباحثة فقط عمى الميمين العممي واألدبي من مجموعة الميول العشرة التي يقيسيا 
مقياس الميول المينية، ووجدت عبلقة ضعيفة بين اختيارات الطبلب وميوليم المينية؛ أي أن الطالب ال 

 في كثير من األحيان بالفرع الذي يناسب ميولو الظاىرة أو الكامنة. يمتحق

 (:2005نزال )دراسة  -7

ىدفت لمتعرف إلى الميول المينية واالختيار الميني وعبلقتو بكل من التكيف الطبلبي والرضا عن 
مقياس ( طالبًا في الصف األول الثانوي في األردن. حيث استخدم الباحث 0060الحياة والتحصيل لدى )

الميول المينية ليوالند، وأسفرت النتائج عن عدم وجود عبلقة بين الميول المينية لطمبة الفرعين العممي 
واألدبي بالتخصص الذي التحقوا بو، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن الحياة بين الطمبة الذين 

ا بالتعميم الذي ال يبلئم ميوليم وذلك لصالح المجموعة التحقوا بالتعميم الذي يبلئم ميوليم والطمبة الذين التحقو 
 (.30: 5103األولى من الطمبة )الزىراني،

 (:Proyer,2006بروير )دراسة  -8
ىدفت الكتشاف ثبات العبلقة بين الميول المينية والذكاء في حال اختبلف طرائق تقييم الميول، 

الستبيانين لمميول المينية، ومقاييس لمذكاء العام والمفظي واستخدم ليذا الغرض مقياس غير لفظي باإلضافة 
–51( طالبًا من جامعة فيينا تتراوح أعمارىم بين الـ )035والعددي والقدرة الفراغية والذاكرة. كانت العينة )

غية، (. وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك عبلقة إيجابية بين كل من الميول الواقعية واالستكشافية بالقدرة الفرا15
وذلك لكل من االستبيانين والمقياس غير المفظي، وبالتالي فإن العبلقة ثابتة بين الميول المينية والذكاء 

 باختبلف طرائق تقييم الميول المينية لدى العينة. 
 (:2006المعمري )دراسة  -9

ىدفت لمعرفة أنماط الشخصية المينية كما عرفيا ىوالند وعبلقتيا بكل من الجنس والتحصيل 
( طالبة، من طمبة الصف 332( طالبًا و)552( طالبًا وطالبة منيم )321الدراسي، حيث تكونت العينة من )

الثاني عشر بمحافظة مسقط في عمان، وقد استخدم الباحث مقياس التقصي الميني الذاتي ليوالند والذي 
وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن  يتكون من ثبلثة أبعاد )األنشطة المينية، الكفايات المينية، تفضيل المين(.

الذكور غالبًا ىم من النمط الواقعي، بينما كانت اإلناث من النمط الفني واالجتماعي، وكان الطمبة ذوو 
 التحصيل المرتفع من النمط التحميمي، بينما كان الطمبة ذوو التحصيل المنخفض من النمط الواقعي.
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 (:Mouladoudis,2007موالدوديس )دراسة  -10

إلى معرفة الميول المينية لمطبلب اليونان في المرحمة الثانوية والعوامل المؤثرة فييا، وتقصي  ىدفت
الفروق في الميول المينية لمطمبة العائدة لتحصيميم الدراسي وجنسيم وصفيم ومين كل من آبائيم وأمياتيم، 

انوي في المدارس الثانوية في شمال ( طالبًا وطالبة من طمبة الصفين األول والثاني الث022تألفت العينة من )
ميممر لمميول -اليونان، واستخدم الباحث استبيانًا لقياس المتغيرات الديموغرافية من إعداده وقائمة روثويل

المينية. حيث قسم الباحث مين اآلباء إلى ثماني فئات، ومين األميات إلى سبع فئات، بما يتناسب مع 
ميممر لمميول المينية. ونتج من الدراسة أن الطمبة المتوسطين -ئمة روثويلالميول المينية التي تتناوليا قا

والمنخفضين تحصيميًا فضموا المين التي تتطمب العمل في اليواء الطمق مقارنة بالطمبة المتفوقين تحصيميًا، 
عمل في المين كما أن الذكور فضموا العمل في المين الميكانيكية والحسابية واألدبية، بينما فضمت اإلناث ال

اإلنسانية والخدمة االجتماعية. وفضل طمبة الصف الثاني الثانوي المين التي تتطمب العمل في اليواء الطمق 
مقارنة بطمبة الصف األول الثانوي، ولم تجد الدراسة فروقًا إحصائية في ميول الطمبة تعود لمين أمياتيم، 

ي تتطمب العمل في اليواء الطمق مقارنة بكل الطمبة ممن بينما فضل الطمبة ممن ال يعمل آباؤىم، المين الت
 يعمل آباؤىم في مين مختمفة.

 (:2008عبد الوهاب )دراسة  -11
المناخ النفسي و الصحة النفسية وكل من عبلقة بين الميول المينية الإلى الكشف عن  تىدف

في إلى الكشف عن فروق  تدفىاالجتماعي لدى طمبة كمية مجتمع تدريب غزة التابعة لوكالة الغوث، كما 
وقد أجريت الدراسة عمى عينة من  .أدبي(-تعزى لعاممي الجنس والفرع الدراسي )عمميمتغيرات الدراسة 

استخدم الباحث استبانة الميول المينية من  في الكمية، ةوالثاني ىاألول السنةوطالبة من طمبة  اً ( طالب511)
الميول المينية والصحة النفسية والمناخ النفسي االجتماعي  ن مستوىأوتوصمت الدراسة إلى  ،إعداد ىوالند

ًا فروق ، وكانت الميول االجتماعية ىي الميول األكثر انتشارًا بين أفراد العينة، كما وجدتمتوسط العينةلدى 
الفرع و  الجنس يمقياس الميول المينية تعزى لعامم عمىداللة إحصائية في تباين درجات عينة الدراسة  ذات
 ، ووجدتتجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الميول المينية والصحة النفسية ملبينما  ،دراسيال

 عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الميول المينية والمناخ النفسي االجتماعي.
 (:2008مطر )دراسة  -12

 الثانوية المرحمة طمبة لدى المتغيرات ببعض وعبلقتو الميني التعميم نحو االتجاهىدفت إلى معرفة 

( طالبًا في الصف الثاني الثانوي من كبل الجنسين ومن الفرعين 053، وقد شممت العينة )غزة بمحافظة
العممي واألدبي، حيث أعد الباحث كبًل من مقاييس االتجاه نحو التعميم الميني، الوعي الميني، االىتمامات 

أن االتجاه العام لمطمبة نحو التعميم الميني كان متوسطًا، وكانت  المينية )الميول(. وكان من نتائج الدراسة
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المينية لمنسبة األكبر من العينة تتجو نحو التعامل مع األشخاص، ولم تجد الدراسة عبلقة دالة  تاالىتماما
وقًا دالة إحصائيًا بين االتجاه نحو التعميم الميني وكل من االىتمامات المينية والوعي الميني، كما لم تجد فر 

 إحصائيًا بين الطمبة في االتجاه نحو التعميم الميني تعود لمجنس أو التخصص.
 (:Ray,2010راي )دراسة  -13

دراكاتيم حول المين، حيث تكونت العينة من  ىدفت إلى معرفة العبلقة بين ميول األطفال المينية وا 
( طفمة من الصفين الثالث والخامس االبتدائي في والية ماريبلند في الواليات المتحدة 013( طفبًل و)53)

وتبين من نتائج الدراسة أن لدى  األمريكية، وكانت أداتا الدراسة قائمتين إحداىما لممين والثانية لؤلنشطة،
األطفال معمومات ضئيمة عن الوظائف النمطية، كما أنيا لم ترتبط إال نادرًا باختياراتيم وميوليم المينية. أما 
بالنسبة لمجنس فقد اختار أغمب الذكور من الصف الخامس مينًا واقعية )حسب تصنيف ىوالند لمميول المينية 

اختارت اإلناث من الصف نفسو مينًا اجتماعية، واختار ذكور الصف الثالث المين  والبيئات المينية(، بينما
 البحثية غالبًا بينما فضمت بنات الصف نفسو المين الفنية.

 (:2010عبد الحسين )دراسة  -14

ىدفت لمعرفة األنماط الشخصية والتفضيبلت المينية السائدة لدى الطمبة الموىوبين وأقرانيم 
موذج ىوالند. حيث استخدمت الباحثة مقياس ىوالند الذي أعدتو لمبيئة العراقية والذي يتكون االعتياديين وفق ن

( 051من ستة مقاييس فرعية لؤلنماط الشخصية وقائمة لمتفضيل الميني، وطبقت المقياس عمى عينة من )
لمرحمتين اإلعدادية طالبًا وطالبة، نصفيم من الطمبة الموىوبين والنصف اآلخر من الطمبة االعتياديين في ا

والثانوية. وقد وجدت الدراسة سيادة لنمطي الشخصية البحثي واإلقناعي، والبيئة المينية البحثية واإلقناعية لدى 
الطمبة الموىوبين. كما وجدت فروقًا دالة إحصائيًا بحسب متغير الجنس في األنماط الشخصية والتفضيبلت 

النمط اإلقناعي والمين اإلقناعية ىي السائدة بين الذكور بينما النمط المينية لدى الطمبة الموىوبين، إذ كان 
البحثي والمين البحثية ىي السائدة بين اإلناث. وسيادة نمط الشخصية التقميدي والبيئة المينية التقميدية لدى 

بحسب متغير الطمبة االعتياديين. ولم تجد فروقًا دالة إحصائيًا في األنماط الشخصية والتفضيبلت المينية 
الجنس لدى الطمبة االعتياديين. كما لم تجد فروقًا دالة إحصائيًا بين الطمبة الموىوبين وأقرانيم االعتياديين في 

 األنماط الشخصية والتفضيبلت المينية.
 (:2010عمي )دراسة  -15

مينية االجتماعي( وعبلقتو بالميارات االجتماعية والميول ال-ىدفت لدراسة الذكاء الشخصي )الذاتي
، واستخدمت الباحثة المكرمة مكة بمدينة واألدبي العممي بقسمييا ( طالبة في المرحمة الثانوية321لدى )

، وكان من نتائج الدراسة وجود عبلقة سالبة دالة إحصائيًا بين الذكاء الشخصي مقياس الميول المينية ألثاناسو
االجتماعي والميمين المكتبي والخموي، وعبلقة موجبة دالة إحصائيًا بالميل لمتواصل مع الناس بينما ال توجد 
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إحصائيًا بين الذكاء اإلبداعي والتجاري(. كما وجدت عبلقة سالبة دالة  –العممي  –عبلقة لو بالميول )العممي 
الشخصي الذاتي والميل الخموي، وعبلقة موجبة بالميل العممي، وال توجد عبلقة بينو وبين كل من الميول 

اإلبداعي والتجاري(. ووجدت عبلقة سمبية دالة بين الميارات -العممي -التواصل مع الناس-)المكتبي
-بلقة موجبة مع كل من )التواصل مع الناسالعممي(، وع-الخموي-االجتماعية وكل من الميل )المكتبي

التجاري(، بينما لم تجد عبلقة بينيا وبين الميل العممي واإلبداعي. كما وجدت فروقًا دالة إحصائيًا بين أفراد 
التجاري( -اإلبداعي -أدبي( في )الميل لمتواصل مع الناس –العينة من تخصصين دراسيين مختمفين )عممي 

العممي( لصالح التخصص العممي، بينما لم تجد فروقًا بينيما -في الميمين )العممي لصالح التخصص األدبي و 
 في كل من الميل المكتبي والميل الخموي.

 (:2011العنزي )دراسة  -16
 الثانوي األول الصف طمبة والتحصيل لدى الشخصية والقيم المينية الميول بين ىدفت لدراسة العبلقة

 وطالبة، وقام الباحث طالباً  (0010من ) عينة الدراسة تكونت السعودية، تبوك في المممكة العربية بمنطقة

 الشخصية والقيم المينية الميول بين عبلقة وجود النتائج وأظيرت ليوالند، المينية قائمة التفضيبلت باستخدام

 م الدينية،القي مع االجتماعي لمنمط االرتباط لمعامل قيمة أعمى بمغت حيث الشخصية، القيم تختمف باختبلف

 السياسية، مع القيم ولمنمط الواقعي االجتماعية، مع القيم االجتماعي ولمنمط العممية، القيم مع العقمي ولمنمط

المينية  الميول أن النتائج كما أظيرت الجمالية، مع القيم الفني االقتصادية، ولمنمط مع القيم التقميدي ولمنمط
 الذكورة، )الواقعي، اإلقناعي، لؤلنماط ميبلً  أكثر الذكور فكان الدراسي، والتحصيل باختبلف الجنس تختمف

 والخضوع(، وأن الميول األنوثة، المكانة االجتماعي، الفني، )العقمي، لؤلنماط ميبلً  أكثر اإلناث وكانت ،)الندرة

 لمنمطين ميبلً  أكثر الممتاز ذوو التحصيل الطمبة فكان التحصيل الدراسي، مستوى باختبلف تختمف المينية

 الندرة. لنمط ميبلً  أكثر وما دونو الجيد ذوو التحصيل والطمبة ،)والمكانة )العقمي
 (:2011عياد ) دراسة -17

يجاد وتصورات والقيم المينية الميول من كل بين العبلقة لمتعرف عمى ىدفت  في الفروق المستقبل، وا 

 الجنس، والتخصص، لمتغيرات غزة تبعاً  مجتمع كمية لدى طمبة المستقبل وتصورات والقيم المينية الميول

 الذي الدراسة لمجتمع الشامل المسح أسموب الباحث استخدم .السياسي واالنتماء األب واألم، تعميم ومستوى

 الفنية الميول المينية ليوالند، ونتج من الدراسة أن الميول وطالبة، واستخدم مقياس طالباً  (511) من تكون

 إال في الجنسين في الميول المينية بين إحصائياً  دالة بين أفراد العينة، ولم توجد فروق األولى احتمت المرتبة

 لمتغير تعزى المينية الميول في إحصائياً  دالة فروقاً  اإلناث، ووجد الباحث االجتماعية لصالح الميول

االجتماعية والتقميدية لصالح  والميول الميول الواقعية والفنية لصالح األقسام اليندسية، من كل في التخصص
وتعميم  األب تعميم مستوى لمتغير تعزى المينية الميول في دالة إحصائياً  فروقاً  العموم المالية واإلدارية، ولم يجد
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االنتماء  لصالح الواقعية المينية الميول في إحصائية داللة ذات فروق وجود باستثناء السياسي واالنتماء األم،
 السياسي لـ حماس. 

 (:2014مقداد وعبد اهلل ) دراسة -18
 بمممكة الثانوية المرحمة طمبة لدى الشخصية وأنماط المينية الميول عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت

 الدراسي: والصف سنالج من كلل والفروق وفقاً  الشخصية، وأنماط المينية الميول بين العبلقةدراسة و  البحرين،

 مميولل اً مقياس أعد الباحثان الشخصية، وأنماط المينية الميول كل من في (ثانوي ثالث-ثانوي ثاني-ثانوي أول)

 (546) عمى الدراسة طبقتو  .برجز-مايرز لتصنيف وفقاً  الشخصية نماطأل اً ومقياس ىوالند، لنظرية وفقاً  المينية

، العينة فرادأ لدى كميا موجودة ىوالند نظرية إلييا أشارت التي الستة الميول أن النتائج أظيرت، و وطالبة طالباً 
(، كما %51(، يميو الميل اإلقناعي بنسبة )%5104وكان الميل التقميدي ىو السائد لدى العينة ككل بنسبة )

وجدت فروقًا في الميول المينية تعزى لمجنس في الميول الواقعية لصالح الذكور، وفي الميول الفنية لصالح 
 وجود عن وكشفتاإلناث، بينما لم تجد فروقًا في الميول المينية بين الطمبة تعزى لمتغير الصف الدراسي، 

 ميل من بأكثر الشخصية أنماط من نمط كل تبطر ا إذ الشخصية، وأنماط المينية الميول بين متعددة عبلقات

 .واحد ميني
 :التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بالميول المهنية -أوالً 

وىو المنيج المستخدم في الدراسة  ،كافة الدراسات المذكورة المنيج الوصفياتبعت  من حيث المنهج: -أ 
 والتربوية.النفسية الحالية، وىو المنيج األكثر استخدامًا في الدراسات 

 من حيث العينات: -ب 
كل من دراسة في كانت العينة مماثمة لعينة الدراسة الحالية من ناحية العمر )طبلب المرحمة الثانوية( 

(، نزال 5113(، المعمري )5115(، مطر )5101(، عمي )5101(، عبد الحسين )5100العنزي )
عن عينة  اختمفت(. بينما 0662) وآخرين ولوبينسكي(، 0666ىميسات والبدور )(، 5115(، مشري )5112)

(، 0666جياناكوس وسوبيش ) (،5113بروير ) (،5115(، عبد الوىاب )5100كل من دراسة عياد )
( أطفال 5101( إذ كانت عينتيم من طمبة المرحمة الجامعية، بينما تناولت دراسة راي )0665والحارثي )

 المرحمة االبتدائية.
 من حيث األدوات: -ج 

 ( مقياس5115( ومشري )0665( مقياسًا لمميول المينية، بينما استخدم الحارثي )5115)وضع مطر 

( قائمة سترونغ لمميول المينية، 0662(، واستخدم لوبينسكي وآخرون )0640الميول المينية من إعداد صالح )
-( قائمة روثويل5114) ، واستخدم موالدوديسمقياس الميول المينية ألثاناسو( 5101واستخدمت دراسة عمي )
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(، عبد 5101(، راي )5100(، العنزي )5100عياد ) ميممر لمميول المينية، بينما استخدمت دراسات كل من
(، ىميسات 5112(، نزال )5113(، بروير )5113(، المعمري )5115(، عبد الوىاب )5101الحسين )
وىو ما استند  ،سيم ىوالند لمميول المينيةمقاييسًا مستندة لتق( 0666جياناكوس وسوبيش )(، 0666والبدور )

 إليو المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.
 من حيث النتائج: -د 

 (5101) العنزيفوجد  المينية ممتغيرات التي تم ربطيا بالميولظير تباين في نتائج الدراسات وذلك تبعًا ل -0
( 5101ل من عبد الحسين )وبين الميول والتحصيل، ووجد كعبلقة بين الميول والقيم الشخصية 

( فروقًا في الميول بين الطمبة الموىوبين والطمبة االعتياديين، ووجدت دراسة المعمري 5114وموالدوديس )
توصمت دراسة و  ،( فروقًا في الميول بين الطمبة ذوي التحصيل المرتفع وذوي التحصيل المنخفض5113)

ووجد الشخصي واالجتماعي والميارات االجتماعية،  إلى ارتباط ميول مينية محددة بالذكاء (5101) عمي
، بينما لم يجد عبلقة بين الميول عبلقة بين الميول المينية والمناخ النفسي االجتماعي( 5115عبد الوىاب )

( عبلقة إيجابية بين كل من الميول الواقعية واالستكشافية والقدرة 5113، ووجد بروير)والصحة النفسية
( فروقًا ذات داللة إحصائية في الرضا عن الحياة بين 5115الذكاء عمومًا، ووجد نزال )الفراغية خصوصًا و 

 الطمبة الذين التحقوا بالتعميم الذي يبلئم ميوليم والطمبة الذين التحقوا بالتعميم الذي ال يبلئم ميوليم.
 ميبلً  أكثر الذكور ( كان5100: في دراسة العنزي )الفروق في الميول المهنية التي تعزى لمتغير الجنس -5

االجتماعي(، ولم تجد دراسة  الفني، )التحميمي، لؤلنماط ميبلً  أكثر اإلناث وكانت )الواقعي، اإلقناعي( لمنمطين
اإلناث، بينما وجدت  االجتماعية لصالح الميول الجنسين إال في بين إحصائياً  دالة ( فروقاً 5100عياد )

والذكور أكثر ميبًل لمنمط  ،لمنمط التحميمي اإلناث أكثر ميبلً  ( أن5101( وعبد الحسين )5101دراسة راي )
( أن الذكور غالبًا ىم من النمط الواقعي، بينما كانت اإلناث من 5113اإلقناعي، ووجدت دراسة المعمري )

( أن الذكور فضموا العمل في المين الميكانيكية 5114الفني واالجتماعي، ووجد موالدوديس ) ينالنمط
جياناكوس واألدبية بينما فضمت اإلناث العمل في المين اإلنسانية والخدمة االجتماعية، كما وجد  والحسابية
 العقمي والتقميدي ينمبين الجنسين في الميل االجتماعي لصالح اإلناث، وفي المي فروقاً ( 0666)وسوبيش 

 .لصالح الذكور

بالتخصص الذي التحقوا بو،  العممي واألدبي ( عبلقة بين الميول المينية لطمبة الفرعين5112لم يجد نزال ) -3
المينية أي أن الطالب ال  ( عبلقة ضعيفة بين اختيارات التبلميذ الدراسية وميوليم5115ووجدت مشري )

لمدراسة في  في دراستو أثراً  (0665) وجد الحارثيكما  في كثير من األحيان الفرع الذي يناسب ميولو. يدخل
 ميول الطبلب المينية. تعديل فيالكميات التقنية 
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 :بين الدراسات السابقة المرتبطة بالميول المهنية مكانة الدراسة الحالية -ثانياً 
ركزت الدراسة الحالية عمى طمبة المرحمة الثانوية أسوة بمعظم الدراسات التي تم استعراضيا، ىذا 

طريقة قياس الميول المينية، حيث وجدت استفادت الباحثة من استعراض الدراسات السابقة المرتبطة في تحديد و 
اىتمامًا كبيرًا وتركيزًا من الباحثين عمى نظرية ىوالند حول الميول المينية، ألنيا تحصر الميول المينية في ستة 
ميول تناسب أربعة منيا التخصصات الدراسية لعينة ىذا الدراسة، حيث يبلئم الثانويات الفنية النسوية الميل 

، بينما يبلئم واإلقناعي الثانويات الصناعية الميل الواقعي، ويبلئم الثانويات التجارية الميل التقميدي الفني، ويبلئم
مة الميل الميني لمطمبة الممتحقين ءثانوية تقنيات الحاسوب الميل التحميمي. مما يساعد عمى استقصاء مبل

 بالتعميم الميني لتخصصيم الدراسي.
 وعالقته ببعض المتغيراتى الطموح دراسات تناولت مستو  - ب

 (:1983المساعيد )دراسة  -1

عينة من  لدىمستوى الطموح وعبلقتو باالتزان االنفعالي والجنس والتخصص الدراسي استيدفت تعرف 
في مدارس إربد في األردن. أعد  لعممي واألدبي والتجاري والصناعيا طمبة الصف الثالث الثانوي( من 321)

الباحث مقياسًا لمطموح، ووجدت الدراسة عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بين مستوى الطموح واالتزان 
لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجدت أن طبلب  تعزىاالنفعالي، كما وجدت فروقًا دالة في مستوى الطموح 

وأعمى بشكل دال إحصائيًا من طبلب التخصص التجاري،  التخصص العممي ىم األعمى طموحًا بشكل عام،
ووجدت الدراسة أن مستوى الطموح لدى طالبات التخصص العممي أعمى منو لدى طالبات التخصص األدبي 

 والتجاري، وأن طالبات التخصص األدبي يتفوقن عمى طالبات التخصص التجاري في مستوى الطموح. 

 (:Hinson,2002هنسون ) دراسة -2

لمتعرف عمى الفروق بين الطموح واإلنجاز في مادة الرياضيات وفقًا لئلقميم، المنيج، والجنس  وىدفت
( طالبًا أبيض البشرة من خريجي المرحمة الثانوية الذين 6211( طالبًا أسود البشرة و)0211لدى عينة من )

يات المتحدة األمريكية. اعتبر لم يغيروا منطقتيم الدراسية طيمة دراستيم الثانوية في أربعة أقاليم في الوال
الباحث رغبة الطمبة في الدراسة حتى نياية المرحمة الثانوية أو أقل داللة عمى طموح منخفض، ورغبتيم في 
الدراسة حتى الثانوية وفي كميات تتطمب أربع سنوات أو أقل من الدراسة داللة عمى طموح متوسط، بينما كانت 

ت تتطمب أربع سنوات أو أكثر داللة عمى طموح مرتفع، كما استند إلى رغبة الطمبة في الدراسة في كميا
توقعات األىل والمرشد المدرسي لما يناسب الطالب من دراسة جامعية، واعتمد عمى نتائج اختبارات 

( من العينة ذات طموح مرتفع ولم توجد فروق تذكر بين الطمبة %41الرياضيات. وأوضحت نتائج الدراسة أن )
( من الطمبة السود قد انخفض %03( من الطمبة البيض، و)%03رق أو اإلقميم، كما تبين لمباحث أن )لمع تعزى
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طموحيم بين الصف األول والثالث الثانوي من المستوى المرتفع إلى المستوى المتوسط، بينما ارتفع طموح 
ىاتين السنتين، وكان ( من الطمبة السود من المنخفض إلى المرتفع في %13( من الطمبة البيض، و)30%)

 طموح الفتيات أعمى من طموح الفتيان بنسبة ضئيمة.
 (:2003منسي )دراسة  -3

ىدفت لتقصي الفروق في مستوى الطموح وفقًا لمتخصص الدراسي والجنس، ومستوى تعميم الوالدين 
انة لقياس ( طالبًا وطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدينة إربد باألردن. أعد الباحث استب421لدى )

الطموح، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح تعزى لمجنس لصالح 
الذكور، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات تعزى لمتخصص لصالح طالبات التخصصات العممية 

ذات داللة إحصائية تعزى  واألدبية مقارنة بطالبات تخصص االقتصاد المنزلي والتجاري، ووجود فروق
لممستوى العممي لموالدين لصالح المستوى الجامعي والدبموم وما فوق ثم الثانوي مقارنة بالمستوى اإلعدادي 

 واالبتدائي واألمي.

 (:2004حمزة )دراسة  -4

ىدفت إلى معرفة الفروق في مستوى الطموح بين الذكور واإلناث ووفقًا لممستويات التعميمية المختمفة 
( طالبًا وطالبة في مدارس 111آلبائيم. أعد الباحث مقياسًا لمستوى الطموح، وتكونت عينة الدراسة من )

ويات ( عامًا. قسم الباحث المست05( عامًا بمتوسط قدره )02-6القاىرة والجيزة، تراوحت أعمارىم بين )
، مؤىل متوسط، مؤىل فوق المتوسط، فئات )أمي، يقرأ ويكتب، ابتدائية، إعدادية التعميمية لآلباء إلى ثماني

الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الطموح لصالح اإلناث،  منمؤىل جامعي، دراسات عميا(، ونتج 
 ولصالح األبناء الذين حصل آباؤىم عمى الدراسات العميا. 

 (:2005بدر )دراسة  -5

ومعرفة العبلقة ، الطموح المينيو الطموح األكاديمي و تعرف مستوى القمق من المستقبل  ىدفت إلى
، ومتغيرات ستوى القمق من المستقبل، ومستوى الطموح األكاديمي، ومستوى الطموح المينيم نبين كل م

الصف عينة من  لدى في المدرسة أو عدميا، اإلرشادتوفر خدمات و  )أدبي وعممي(، الجنس والتخصص
 الطموح الميني كل منوأعدت الباحثة مقياسين ل، وطالبةطالبًا  (451) في مدارس بغداد بمغت الثالث الثانوي

في حين لم  ،الطموح األكاديمي والطموح الميني يًا منن عينة الدراسة تمتمك مستوى عالووجدت أ ،األكاديميو 
كانت و  أو الميني، إحصائيًا بين متغيرات الدراسة في مستوى الطموح األكاديمي ةق دالو فر  ةيكن ىناك أي
 العينةمستوى القمق من المستقبل، ومستوى الطموح األكاديمي، ومستوى الطموح الميني لدى  العبلقة بين

 في المدرسة. اإلرشادتوفر خدمات و ومرتفعة، بغض النظر عن االختبلف في الجنس والتخصص، إيجابية 
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 (:2005شبير )دراسة  -6
المتعددة، ومعرفة العبلقة بينيما، ومعرفة الفروق بين  ىدفت لمعرفة مستوى الطموح والذكاءات

)الذكور واإلناث، طمبة الكميات العممية واألدبية، طبلب السنة األولى والرابعة، المستوى االقتصادي المرتفع 
( طالبًا وطالبة في الجامعة اإلسبلمية بغزة. تم استخدام 341والمنخفض( في مستوى الطموح والذكاء لدى )

والطموح لدى أفراد  مرتفعًا لكل من الذكاء مستوى الدراسة وجدت ن عبد الفتاح لمستوى الطموح، وقداستبيا
 متوسطي بين الذكاء، بينما لم تجد فروقاً  ومستوى الطموح مستوى بين ارتباطية عبلقة العينة، كما وجدت

لممعدل  تعزى الطموح توىمس في لمتغيرات الدراسة في مستوى الطموح، ووجدت فروقاً  تعزىدرجات العينة 
 بين عكسية ارتباطية عبلقة مرتفع( لصالح ذوي المعدل المرتفع، باإلضافة لوجود الدراسي التراكمي )منخفض،

 الطموح. ومستوى االقتصادي االجتماعي المستوى

 (:2006فراج ومحمود )دراسة  -7
( طالبًا وطالبة من 535لدى ) ،قمق المستقبل ومستوى الطموح وحب االستطبلع ىدفت إلى دراسة

 .ومن مستويات اقتصادية اجتماعية ثقافية مختمفة ،الثانية بكمية التربية من أقساميا األدبية والعممية السنة
عبلقة الدراسة  وجدتإعداد أباظة، وقد من مقياس مستوى الطموح لدى المراىقين والشباب  الباحثان استخدم

، وأن ىناك فروقًا دالة إحصائيًا العينةين قمق المستقبل ومستوى الطموح لدى ارتباطية عكسية دالة إحصائيًا ب
المستويات االجتماعية االقتصادية الثقافية المختمفة في مستوى الطموح لصالح  يبين طمبة كمية التربية ذو 

ية والعممية بين الذكور واإلناث لصالح الذكور، وبين األقسام األدبو المستويات المرتفعة،  ذويالطمبة من 
 لصالح طمبة األقسام العممية.

 (:2008مظموم )دراسة  -8

استيدفت التعرف عمى مستوى كل من الطموح األكاديمي وحوادث الحياة الضاغطة والعبلقة بينيما 
( طالب من كمية التربية بجامعة بغداد، أعد الباحث مقياسًا لمطموح األكاديمي، 011لدى عينة تكونت من )

مستوى الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيًا بين حوادث الحياة الضاغطة و وقد توصمت 
لدى طمبة كمية التربية، كما أن مستوى الطموح األكاديمي لدييم منخفض عن المتوسط  كاديميالطموح األ

 لممقياس المستخدم.

 (:2009بركات ) دراسة -9
جامعة  وطالبة في اً طالب (345) لدى الطموح بمستوى الذات مفيوم عبلقة عمى إلى التعرف ىدفت
 مقياسًا لمستوى أعد الباحث األكاديمي(. والتحصيل والتخصص، ،الجنسمتغيرات ) ضوء في القدس المفتوحة

 مفيوم بين موجباً  ارتباطاً  ىناك وأن الدراسة متوسط، أفراد لدى الطموح مستوى أن الدراسة الطموح. ووجدت
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 ومستوى الذات كل من مفيوم في إحصائياً  دالة فروقاً  وجدت الجامعة. كما طمبة لدى الطموح ومستوى الذات

دالة  فروق وجود وعدم المرتفع، التحصيل ذوي الطبلب فئة لصالح الدراسي لمتغير التحصيل تبعاً  الطموح،
 .والتخصص لمجنس تبعاً  الطموح ومستوى الذات في كل من مفيوم إحصائياً 

 (:2010)شعبان دراسة  -10

 تمك ومعرفة مستوى الخجل وعبلقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح، عمى التعرف إلى ىدفت
كانت  غزة، مدينةفي  والثانوية اإلعدادية بصريًا في المرحمتين المعاقين من وطالبة( طالبًا 66المتغيرات لدى )

الطموح، ولم تجد عبلقة دالة  عاليًا من مستوى أن ىناك إلى الباحث، وأشارت النتائج إعداد من الدراسة أدوات
 تعزى الطموح مستوى في إحصائية داللة ذات فروقاً  إحصائيًا بين الخجل ومستوى الطموح، كما لم تجد

 ) .اإلعاقة لمتغيرات )الجنس، درجة اإلعاقة، سبب حدوث
 (:2010عمي وصاحب ) دراسة -11

داللة الفروق في أساليب نيما، و عبلقة بيمعرفة ال، و مستوى الطموحو أساليب التفكير  قياست إلى ىدف
في  ( طالبة665لدى ) السنة الدراسيةوفق متغير ، وداللة الفروق في العبلقة بينيما مستوى الطموحو التفكير 

مقياس عايد وقد تبنت الباحثتان  السنتين األولى والرابعة في قسم رياض األطفال في كمية التربية األساسية،
. من الطموح عال مستوىبرياض األطفال يتمتعن قسم ن طالبات أوتوصمت الدراسة الى  .مستوى الطموحل

ووجدت أساليب التفكير وفق متغير المرحمة. و ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح  اً فروقلكنيا لم تجد 
ذات داللة  اً فروق دبينما لم تج لدى العينة، بين أساليب التفكير ومستوى الطموح ة دالة إحصائياً عبلقة ارتباطي

 إحصائية لمعبلقة بين أساليب التفكير ومستوى الطموح لدى طالبات رياض األطفال وفق متغير المرحمة.  
 :(Madarasova et al, 2010)ماداراسوفا وآخرون دراسة  -12

( 51( من الطمبة المراىقين في )0665ىدفت لمعرفة العوامل المؤثرة في الطموح التعميمي لدى )
ثانوية في سموفاكيا تندرج تحت فئات )التعميم العام، التعميم التخصصي الفني، والتعميم الميني الحرفي(، وضع 
الباحثون استمارة لقياس كل من )الحالة الصحية المدركة، المستوى االجتماعي االقتصادي، المستوى التعميمي 

تابعة التعميم، الدعم االجتماعي المدرك من األب واألم، القدرة المادية عمى م بلكل من األب واألم، عمل األ
( من طمبة التعميم العام، %51الدراسة أن ) منواألم واألصدقاء، المناخ المدرسي، االتجاه نحو المدرسة(، ونتج 

( من طمبة التعميم الميني رغبوا في متابعة دراستيم حتى %55( من طمبة التعميم التخصصي، و)%23و)
ورغبت الطالبات في متابعة دراستيم أكثر من الطبلب، كما وجد الباحثون ارتباطًا دااًل  المرحمة الجامعية،

إحصائيًا بين المستوى التعميمي لؤلب والطموح التعميمي لطمبة التعميم العام، وبين المستوى التعميمي لؤلم 
 التعميمي المرتفع لؤلبناء. والطموح التعميمي لطمبة التعميم التخصصي والميني، وارتبطت بطالة األب بالطموح
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 (:2010المشيخي ) دراسة -13
( طالبًا من 727قمق المستقبل وعبلقتو بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح لدى ) ىدفت لدراسة

 معوض وعبد العظيم إعداد الطموح من مستوى الطائف. استخدم الباحث مقياس بجامعة واآلداب كميتي العموم
ذات  اً فروق، كما وجدت ذات داللة إحصائية بين قمق المستقبل ومستوى الطموحعبلقة سالبة وجدت الدراسة 

، داللة إحصائية في قمق المستقبل بين مرتفعي مستوى الطموح ومنخفضيو لصالح منخفضي مستوى الطموح
في مستوى  اً فروق، كما وجدت الطموح ومستوى الذات فاعمية بين إحصائية داللة ذات موجبة عبلقةووجدت 

 بقمق التنبؤ ت الدراسة منمكنت موح بين طبلب كميتي اآلداب والعموم لصالح طبلب كمية العموم. كماالط
 .الطموح ومستوى الذات فاعمية ضوء في المستقبل

 (:2011العباسي )دراسة  -14

ىدفت إلى تعرف مستوى الطموح والغرور واستراتيجيات التعمم، لدى الطمبة المتميزين ذوي التحصيل 
، وداللة الفروق في مستوى الطموح والغرور واستراتيجيات التعمم لدى الطمبة المنخفضالعالي والتحصيل 

)عالي، منخفض(. كانت عينة المتميزين تبعًا لمتغيرات الجنس والمرحمة )إعدادي، ثانوي( والتحصيل الدراسي 
( طالبًا وطالبة من ذوي التحصيل العالي والمنخفض من الصف الثاني اإلعدادي وحتى الثالث 577الدراسة )

، وتوصمت الدراسة رسولالثانوي في مدارس المتميزين، استخدمت الباحثة مقياس مستوى الطموح من إعداد 
والمنخفض، وفي المرحمتين اإلعدادية والثانوية يتمتعون إلى أن الطمبة المتميزين ذوي التحصيل العالي 

بمستوى عاٍل من الطموح، وأن اإلناث أعمى طموحًا من الذكور، وكان الطمبة المتميزون ذوو التحصيل العالي 
أعمى طموحًا من أقرانيم ذوي التحصيل المنخفض، وكان طمبة المرحمة الثانوية أعمى طموحًا من أقرانيم في 

 إلعدادية.المرحمة ا
 (:2011القطناني ) دراسة -15

ىدفت لمعرفة العبلقة بين الحاجات النفسية ومفيوم الذات وارتباطيما بمستوى الطموح في ضوء 
نظرية محددات الذات لدى طمبة جامعة األزىر بغزة، كما ىدفت إلى التعرف عمى الفروق في مستوى الطموح 

منخفض(، ومعرفة إذا ما كان ىناك فروق  –الذات )مرتفع ، ومفيوم النفسيةلدييم باختبلف مستوى الحاجات 
المستوى الدراسي(،  –الكمية  –في الحاجات النفسية ومفيوم الذات ومستوى الطموح تعزى إلى )الجنس 

باإلضافة إلى معرفة ما إذا كان ىناك أثر دال لمتفاعل بين الحاجات النفسية ومفيوم الذات عمى مستوى 
( طالبًا وطالبة جامعيًا موزعين عمى جميع المستويات والتخصصات، استخدم 537الطموح. كانت العينة )

لذات. وكان من النتائج وجود فروق بين الطبلب الباحث مقياس الطموح من إعداده في ضوء نظرية محددات ا
والطالبات في الطموح الداخمي لصالح الطالبات، ووجود فروق بين مجموعة الكميات األدبية والعممية لصالح 
المجموعات األدبية، وعدم وجود فروق في مستوى الطموح تبعًا لمتغير المستوى الدراسي، كما توصمت الدراسة 
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جة لكل من )االستقبلل، االنتماء، الكفاءة( أعمى طموحًا من منخفضي الحاجة لكل من إلى أن مرتفعي الحا
)االستقبلل، االنتماء، الكفاءة(، ووجدت فروقًا بين مرتفعي ومنخفضي مفيوم الذات في الطموح لصالح مرتفعي 

 مفيوم الذات.
 (:2012دراسة الشافعي ) -16

 -الدراسي -سرية( ومستوى الطموح )األسرياأل -وىدفت لدراسة العبلقة بين الضغوط )النفسية
( طالبًا 667الميني(، ودراسة الفروق بين الذكور واإلناث في الضغوط ومستوى الطموح لدى عينة من )

وطالبة في الصف الحادي عشر في ثانويتين عامتين في محافظة القميوبية في مصر، وأعدت الباحثة مقياسًا 
ى وجود عبلقة ارتباط سالبة دالة إحصائيًا بين الضغوط ومستوى الطموح لمستوى الطموح، وتوصمت الدراسة إل

، كما تبين وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الطموح لصالح الذكور في الطموح األسري كافةً  أشكاليماب
 والميني والعام، بينما لم تجد فروقًا في الطموح الدراسي بين الجنسين.

 (:Afzalur & Dulumoni,2013دراسة أفزالور ودولوموني ) -17

بين مستوى الطموح والجنس والمستوى االجتماعي االقتصادي لدى  العبلقةىدفت الدراسة لمعرفة 
( طالبًا وطالبة جامعيين في سنتيم األخيرة في جامعة ناوغونغ في مدينة أسام في 648عينة عشوائية من )

 من، ونتج (Phargafa & Shah)بارغافا وشاه اليند، استخدم الباحثان مقياس مستوى الطموح من إعداد 
الدراسة أن الطبلب أكثر طموحًا من الطالبات، وأن ىناك عبلقة موجبة دالة إحصائيًا بين مستوى الطموح 

 والمستوى االجتماعي االقتصادي لدى الطبلب بينما لم تكن ىذه العبلقة واضحة لدى الطالبات.
 (:2013عموان )دراسة  -18

 تبعاً  الطموح مستوى في الفروق وتعرف ،اإلعدادية المرحمة طمبة عند الطموح مستوى ىدفت لتعرف
 من الدراسة عينة تكونت .الطموح ومستوى المدرسين وعدالة دعم بين االرتباطية العبلقة تعرف، و الجنس لمتغير

 ردبمقياس  تبنتالمدرسين، و  وعدالة دعممقياس  بإعداد الباحثة قامتفي مدينة بغداد، و  وطالبة طالب (٠٢٢)
كما  يم،من الذكور الدراسة والسيما لعينة والعدالة الدعم يقدمون المدرسين نأ النتائج يرتظلمستوى الطموح، وأ

 مستوى في داللة ذات فروق ىناك ليس ونأو  ،طموح فوق المتوسط بمستوى تتمتع العينة نأ النتائج يرتظأ
 الطموح. ومستوى المعممين وعدالة دعم بين ارتباطية عبلقة وجود يرتظأ كما الجنس، لمتغير تبعاً  الطموح
 (: 2013يوسفي )دراسة  -19

ىدفت لتوضيح طبيعة العبلقة بين القمق االجتماعي ومستوى الطموح ومستوى كل منيما، وداللة 
( طالبًا 667)عممي، أدبي( في ىذين المتغيرين، تكونت عينة الدراسة من ) والتخصصينالفروق بين الجنسين 

وطالبة في الصف الثاني الثانوي من بعض الثانويات الموجودة ببمدية المسيمة في الجزائر، وتم تطبيق مقياس 
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البة (، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة دالة س2775مستوى الطموح من إعداد معوض وعبد العظيم )
بين القمق االجتماعي ومستوى الطموح، كما كان مستوى القمق االجتماعي متوسطًا، بينما كان مستوى الطموح 
 عاليًا لدى العينة، ولم تجد الباحثة فروقًا دالة في مستوى الطموح تعود لمتغيري الجنس أو التخصص الدراسي.

 من مستوى الطموح والميول المهنيةدراسات تناولت كاًل  - ج
 (:2013اسة الزهراني )در 

ىدفت لمتعرف إلى العبلقة بين مستوى الطموح والميول المينية وداللة الفروق في مستوى الطموح لدى 
 الصناعية بالجبيل الممكية الييئة مدارس( طالبًا في الصف الثالث الثانوي من الفرعين العممي واألدبي، في 511)

في المممكة العربية السعودية، أعد الباحث مقياسًا لمميول المينية، واستخدم مقياس مستوى الطموح لمعوض وعبد 
 :اآلتية(، وتوصمت الدراسة لمنتائج 5112العظيم )

 %( ويعتبر متوسطًا مرتفعًا.43بمغ متوسط مستوى الطموح لدى أفراد العينة ) -0
لميول الصناعية ثم التجارية، الميل لمعمل اليدوي، الميل لمعمل المين األكثر تفضيبلً  لدى العينة ىي ا -5

 الفني اإلبداعي، االجتماعي، وأخيرًا الميل لمعمل اإلداري.
 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين المتوسط الكمي لمستوى الطموح وجميع مجاالت الميول المينية. -3

متغير التخصص الدراسي لصالح الطمبة من وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح تعزى ل -1
 التخصص العممي.

 :المتعمقة بمستوى الطموحالتعقيب عمى الدراسات  -أوالً 
اتبعت كافة الدراسات المذكورة المنيج الوصفي، وىو المنيج المستخدم في الدراسة من حيث المنهج:  - أ

 والتربوية.النفسية الحالية، وىو المنيج األكثر استخدامًا في الدراسات 

 من حيث العينات: - ب
كانت العينة مماثمة لعينة الدراسة الحالية من ناحية العمر )طبلب المرحمة الثانوية( لكل من دراسات 

(، 5112(، بدر )5101(، شعبان )5100(، العباسي )5105(، الشافعي )5103(. عموان )5103يوسفي )
(، شبير 5115اختمفت عن عينة كل من ىنسون )(. بينما 0653(، المساعيد )5113(، منسي )5111حمزة )

(، أفزالور 5100(، القطناني )5101(، المشيخي )5115، مظموم )(5113فراج ومحمود ) (،5112)
 تيم من طمبة المرحمة الجامعية. ا(، إذ كانت عين5116(، بركات )5103ودولوموني )

 من حيث األدوات: -ج
(، مظموم 5116(، بركات )5101(، شعبان )5100) (، القطناني5105وضع الباحثون: الشافعي )

( مقاييسيم الخاصة لقياس 0653(، المساعيد )5113(، منسي )5111(، حمزة )5112(، بدر )5115)
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(، بينما استخدم شبير 5112( المقياس الذي أعدتو بدر)5103الطموح، واستخدمت دراسة عموان ) مستوى
مقياس مستوى  (5113فراج ومحمود )(، واستخدم 0642الفتاح )الطموح لكاميميا عبد  مستوى ( مقياس5112)

(، 0651( مقياس خميل رسول )5100، واستخدمت العباسي )الطموح لدى المراىقين والشباب إعداد آمال أباظة
( 5101( مقياس مستوى الطموح لبارغافا وشاه، واستخدم المشيخي )5103واستخدم أفزالور ودولوموني )

( وىو المقياس المستخدم في 5112معوض وعبد العظيم ) إعداد الطموح من مستوى اس( مقي5103ويوسفي )
 الدراسة الحالية.

 من ناحية النتائج: - د
بمستوى الطموح، حيث وجدت عبلقة التي تم ربطيا  ممتغيراتظير تباين في نتائج الدراسات وذلك تبعًا ل -0

المستوى االجتماعي االقتصادي لمطبلب  ،المدرسين وعدالة دعمموجبة بين مستوى الطموح وكل من 
الذكور، الحاجات النفسية ومفيوم الذات، فاعمية الذات، مستوى الذكاء، المستوى التحصيمي. بينما وجدت 
الدراسات عبلقة سالبة بين مستوى الطموح وكل من قمق المستقبل، الضغوط، الخجل، وحوادث الحياة 

 الضاغطة.

الفروق في مستوى الطموح التي تعزى لمتغير الجنس: وجدت أن اإلناث أكثر طموحًا كل من دراسة  -5
(. أما 5115(، ىنسون )5111(، حمزة )5101(، ماداراسوفا وآخرين )5100(، القطناني )5100العباسي )

فزالور أ، (5105، الشافعي )(5113فراج ومحمود )(، 5113(، منسي )0653دراسات كل من المساعيد )
يوسفي (، 6666أما الدراسات التالية: علوان ). ، فوجدت أن الذكور أعلي طموحا  (5103ودولوموني )

فلم تجد فزوقا  في مستوى ( 5112(، بدر )5112(، شبير )5116(، بركات )5101(، شعبان )5103)

 .الطموح يعود لمتغيز الجنس

راسي: وجدت دراسة كل من المساعيد الفروق في مستوى الطموح التي تعزى لمتغير التخصص الد -3
( فروقًا في مستوى الطموح لصالح طمبة الثانوية العامة 5113(، ومنسي )5101(، ماداراسوفا وآخرين )0653)

مقابل طمبة الثانويات المينية، بينما قارنت دراسات أخرى بين طمبة القسم العممي واألدبي في الثانوية العامة 
(، بينما كانت لصالح المجموعات العممية 5100وعات األدبية في دراسة القطناني )وكانت الفروق لصالح المجم

(. أما دراسات بدر 0653، المساعيد )(5113فراج ومحمود )(، 5101في كل من دراسة المشيخي )
 ( فمم تجدا فروقًا بينيما.5103( ويوسفي )5112(، شبير )5112)

الثانوية أعمى طموحًا من طمبة المرحمة اإلعدادية، كما  ( أن طمبة المرحمة5100وجدت دراسة العباسي ) -1
( أن طمبة الصف الثالث الثانوي أعمى طموحًا من طمبة الصف األول الثانوي، بينما لم تجد 5115وجد ىنسون )

 ( فروقًا في مستوى الطموح بين طمبة السنة األولى والرابعة في كمية التربية.5101دراسة عمي وصاحب )
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 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة المرتبطة بمستوى الطموح: -ثانياً 

استفادت الباحثة من استعراض الدراسات السابقة في اختيار مقياس لمطموح يناسب عينة الدراسة، وىو 
( بداًل من إعداد مقياس لمطموح. إذ تشابيت المقاييس فرأت الباحثة أن 5112مقياس معوض وعبد العظيم )

ال يقدم جديدًا في قد أفضل من بناء مقياس  قق من الصدق والثبات لمقياس موجود مما يزيد من مصداقيتو،التح
مجال دراسة مستوى الطموح. كما أرادت الباحثة إلقاء الضوء عمى عينة ىذه الدراسة وىم طمبة الثانويات المينية 

 نة بطمبة الثانويات العامة وطمبة الجامعات.إذ الحظت ندرة في دراسة مستوى الطموح لدى ىؤالء الطمبة، مقار 
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

الباحثة في ىذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني من الدراسة  وضحت
جراءات تطبيقيا، وتحديد  ويتضمن تحديد المنيج والمجتمع األصمي والعينة، ويتضمن كذلك أدوات الدراسة وا 

 :اآلتياألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة، وذلك عمى النحو 
 سة:منهج الدرا -أولً 

اتبعت الباحثة في ىذا الدراسة المنيج الوصفي وىو التحميل والتفسير العممي المنظم لوصف ظاىرة أو 
مشكمة محددة وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة عن الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا 

خضاعيا لمدراسة الدقيقة )ممحم،  ليذه الدراسة لمناسبتو ألغراض الدراسة  كمنيجم اعتماده (. وسيت020: 7002وا 
الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة لمعرفة ووصف العالقة والفروق بين متغيرات  قامتواإلجابة عمى تساؤالتيا، حيث 

دراسة الحالة، وتتضمن الفحص المتعمق والمفصل لحالة فردية أو أسرة أو أية وحدة  استخدمتالدراسة كما 
لمجتمع أو الثقافة. ويقوم الباحث في ىذا النيج بجمع كل أنواع البيانات: النفسية والفيزيولوجية اجتماعية أخرى كا

والسيرة الذاتية والبيئية، وذلك حتى يمقي الضوء عمى خمفية الشخص )تجاربو وثقافتو وبيئتو(، وعالقاتو وسموكو 
 (.11: 9111وتوافقو )دويدار، 

 مجتمع الدراسة: -ثانياً 
دراسة من كافة طمبة الثانويات المينية التابعة لمديرية التربية، من الصفين حصائي لممجتمع اإلاليتكون 

(، وفي اختصاصات )التعميم 7092-7092األول والثالث الثانوي المسجمين في الفصل األول من العام الدراسي )
تارت الباحثة فصل طالب تقنيات الميني الصناعي، التعميم الميني التجاري، التعميم الفني النسوي(. وقد اخ

الحاسوب عن طالب التخصصات الصناعية المختمفة نظرًا الختالف المعدل المطموب لاللتحاق بتخصص تقنيات 
(، بينما 792من الدرجة ) (7092-7092) الحاسوب، فدرجة قبول الطمبة في ىذا التخصص تبدأ في ىذا العام

( وما دون، مما يعكس اختالفًا 922تم قبول الطمبة في التخصصات الثانوية الصناعية األخرى من الدرجة )
شاسعًا في المستوى التحصيمي وما يرتبط بو من سمات شخصية. آخذين بعين االعتبار أن معدل قبول الثانوية 

 جة.( در 922العامة في ىذا العام الدراسي كان )
(، الصادر عن مديرية تربية حمب، بمغ عدد طمبة 7092ووفق الدليل اإلحصائي لمحافظة حمب لعام )

أعداد وتخصصات  اآلتي( طالبًا وطالبة، ويبين الجدول 9117التعميم الميني في الصفين األول والثالث الثانوي )
 (: 7092-7092طمبة التعميم الميني لمعام الدراسي )
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( في مدينة حمب4112-4112التعميم المهني المسجمين في العام الدراسي )( طمبة 1جدول )  

التخصص 
 الدراسي

 الصناعة
 تقنيات

 الحاسوب
 التجارة

 الفنون
 المجموع النسوية

 إناث إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور الجنس

 9701 909 912 790 22 29 92 217 األول الثانوي

 220 72 909 722 20 29 7 790 الثالث الثانوي

 9117 797 220 971 777 المجموع
وبالنظر إلى أعداد طمبة الصف األول الثانوي الصناعي مقارنة بطمبة الصف الثالث الصناعي، نجد 
تفاوتًا واضحًا بينيما، ويعود ىذا التناقص إلى أن التسجيل في الثانويات المينية غير محدد بعمر الخامسة عشرة 

، ، مما يدفع بعدد ال بأس بو من الطمبة إلى التسجيل فيو لمتيرب من خدمة العممالتعميم العامكما ىو الحال في 
، كما أن نسب التسرب في التخصص الصناعي ىي األعمى وعدم متابعة الدراسة حتى نياية المرحمة الثانوية

 تعميم الميني األخرى.مقارنة بتخصصات ال
 عينة الدراسة:  -ثالثاً 

( طالبًا وطالبة بالطريقة 722من ) تكونتتم اختيار عينة من طمبة الصفين األول والثالث الثانوي 
، حيث تم التطبيق عمى شعبة مدرسية من الصف األول الثانوي، وشعبة مدرسية من الصف الثالث الطبقية

 ة:اآلتي( من مجتمع الدراسة، وتم التطبيق في كل من الثانويات المينية 9037الثانوي، بما يمثل )%
ة والسابعة وثانوية صفية المعيد الفني النسوي حيث تتجمع الثانويات النسوية )األولى والثانية والثالثة والسادس -9

 القرشية النسوية( فيو، ويقع في منطقة الجميمية.
الثانوية الصناعية الثانية حيث تتجمع الثانويات الصناعية الثانية والرابعة والخامسة، والثانوية التجارية   -7

 الرابعة لمبنين، وتقع في شارع فيصل.

لسميمانية، والثانوية التجارية الثانية لمبنات وتضم طالبات الثانوية التجارية األولى لمبنات، وتقع في منطقة ا  -0
 الثانوية التجارية الرابعة لمبنات، وتقع في منطقة الجميمية.

 الثانوية التجارية األولى لمبنين وتضم طالب الثانوية التجارية الثالثة لمبنين، وتقع في منطقة المشارقة. -2

 قة حمب الجديدة.ثانوية تقنيات الحاسوب لمبنين، وتقع في منط -2

 ثانوية تقنيات الحاسوب لمبنات، وتقع في منطقة الفيض. -2



 إجراءات الدراسة –الفصل الرابع 
 

44 

 

77 

كما تم اختيار خمسة طالب بطريقة قصدية من الثانويتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، من ذوي 
جراء مقابالت معيم تم فييا جمع بياناتيم  إلجراء الدرجات المرتفعة والتي تؤىميم لاللتحاق بالثانوية العامة، وا 

 دراسة حالة عمى كل منيم، لتقصي أسباب التحاقيم بالثانوية الصناعية.

أوراق لعدم استكمال الطمبة لبياناتيم واإلجابات العشوائية، مما يجعل حجم العينة النيائي  ىذا وقد تم استبعاد أربع
 توزع ىؤالء الطمبة وفقًا لمصف والجنس والتخصص الدراسي. اآلتي( طالبًا وطالبة، ويصف الجدول 722)

 ( توزع أفراد العينة عمى التخصص الدراسي والصف والجنس2جدول )
التخصص 

 الدراسي
 التجارة الحاسوب الصناعة

الفنون 
 المجموع  النسوية

 إناث إناث ذكور إناث ذكور ذكور الجنس
 929 07 02 02 97 97 02 األول الثانوي
 902 92 70 72 90 90 92 الثالث الثانوي

 722 22 992 20 29 المجموع
/تشرين 90( حتى )7092/تشرين األول/92وتم تطبيق أدوات الدراسة في الفترة الواقعة بين )

 (.7092-7092(، وذلك في الفصل األول لمعام الدراسي )7092الثاني/

 أدوات الدراسة: -رابعاً 
 :المهنية الميول مقياس - أ

ما توفر تعددت صيغ اختبارات الميول المينية المستندة إلى نظرية ىوالند، وقد اطمعت الباحثة عمى 
(، لوضوح عباراتو ومالءمتو لعينة 9( الموضح في الممحق )7099اختارت مقياس عياد )ثم  ليا من مقاييس،

 .الدراسة الحالية، ولسيولة تصحيحو ووضوح مفتاح التصحيح
 األصمي:وصف المقياس  -1

 وتقنينو عمى البيئة الفمسطينية، (1985) يوالندالميول المينية لمقياس  ( بتعريب1997) عصفور قام
 (48) من الجامعيين، ويتكون الطمبة يناسب بحيث المقياس ىذا عمى التعديالت من الكثير (2011عياد ) وأجرى
  :وىي الستة المينية الميول أبعاد عمى بالتساوي موزعة فقرة
جسدية،  بعد الميول الواقعية: يميل صاحب ىذا الميل نحو النشاطات التي تتطمب تناسبا حركيا وقوة وميارة -1

والميكانيكية، يفضل العمل خارج نطاق المكاتب ويتجنب المواقف التي تتطمب  ويتميز بالقدرات الرياضية
 لحيوانات.وا مع اآلالت والمعدات والنباتات اآلخرين، ويفضل التعاون التعامل مع

االجتماعي  واتجاىات غير تقميدية، يتجنب التفاعل بعد الميول التحميمية: يمتمك صاحب ىذا الميل قيما -2
التفكير  الحقائق وتحميميا وتفسيرىا، يفضل العالقات، يستمتع بجمع المعمومات أو إيجاد النظريات أو وتكوين
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األشياء  والفيم وييتم بالبحث عن عمل بيا، يميل إلى التنظيم في حمول لممشاكل أكثر من التصرف
 وعالقتيا.

بعد الميول االجتماعية: يفضل صاحب ىذا الميل التدريس والخدمات االجتماعية والنفسية كما أن مياراتو  -3
 اآلخرين، ويمتمك ميارات لفظية األساسية إنسانية ودينية، يستمتع من خالل مساعدة االجتماعية عالية وقيمو

 بيا. ى ميارات االتصال التي يتميزجيدة باإلضافة إل
وآرائو إلى اآلخرين، لديو  بعد الميول اإلقناعية: يتميز صاحب ىذا الميل بالمقدرة الفائقة عمى توصيل أفكاره -4

قناع اآلخرين، يتقن ميارة التحدث قدرة عمى التأثير ويميل  التي تتطمب جيودًا عقمية، وييتم بالقوة والمركز وا 
 عادية.ال إلى األعمال غير

 بعد الميول التقميدية: يمتزم صاحب ىذا الميل ويتقيد بالقوانين والقواعد واألنظمة ويفضل العمل مع أصحاب -5
قدرة عمى ضبط النفس،  تحتاج إلى عالقات شخصية وميارات جسدية، يمتمك السمطة، يتجنب المواقف التي

 لمتنظيم المفظي والعددي. يفضل النشاطات المتطمبة
الفني،  لفنية: يتفاعل صاحب ىذا الميل مع البيئة ويعبر عن نفسو عن طريق الخمق واإلبداعبعد الميول ا -6

لممشاكل، يفضل المين الموسيقية، األدبية،  ويعتمد عمى انطباعاتو وتخيالتو الذاتية في البحث عن الحمول
 الثقافية، واألنشطة التي تتطمب إبداعًا.

 درجة متوسطة، درجة عالية، درجة جدًا، جة عاليةوىي: )در  بدائل (5) عبارة كل أعطيت وقد
 تحت البديل المناسب لميولو المينية.جدًا(، يستجيب المفحوص ليا بوضع إشارة  منخفضة درجة منخفضة،

 الخصائص السيكومترية لممقياس األصمي: -2
 بالمجال، وكانت( المقياس عمى عشرة من أساتذة التربية وعمم النفس والمتخصصين 2011عرض عياد )

 درجة بين إحصائياً  دالة ارتباطات توجد أنو ، وتبين(%85)عن  تقل ال المقياس فقرات عمى المحكمين موافقة نسبة
مما يدل عمى درجة  (0005) الداللة مستوى عند لممقياس الكمية المينية والدرجة مقياس الميول أبعاد من بعد كل

الثبات  من عالية بدرجة يتمتع المقياس أن عمى يدل مما (0082) الكمي الثبات وكان معاملعالية من الصدق، 
 .(105-100: 2011أيضًا )عياد، 

 صدق مقياس الميول المهنية في الدراسة الحالية: -3
(، تنطبق 2) (، تنطبق قميالً 1) قامت الباحثة بوضع تدرج خماسي لمبدائل يتألف من: ال تنطبق أبداً 

 (، ثم قامت بالتحقق من الصدق بطريقتين ىما:5) (، تنطبق تماماً 4) كثيراً (، تنطبق 3) أحياناً 
عرضت الباحثة المقياس عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص أعضاء  :صدق المحكمين 3-1

 وقد( أسماءىم ودرجاتيم العممية. 2الييئة التدريسية في كمية التربية في جامعة حمب، ويوضح الممحق رقم )
(. وبقيت العبارات ذات 48-46-38-37-36-32-30-25-24-12-7-6حذفت العبارات ذات األرقام )
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( عمى حاليا، بينما تم تعديل صياغة باقي العبارات بما يحافظ عمى مضمونيا 39-19-17-10-9األرقام )
 مع توضيح صياغتيا، وأضيفت ست عبارات إلى المقياس ىي:

كاتب، شاعر(، أجيد إجراء الحسابات، أحب أن أعمل مندوبًا أرغب بالعمل في المجال األدبي )
لممبيعات، أفضل العمل وحدي بعيدًا عن الناس، أفضل العمل في مكان مفتوح عمى العمل في مكتب، أالحظ 

 الجمال في كل ما أراه )كاألبنية والشوارع(.
( 42عدد بنود المقياس )وبيذا أصبح ( من المحكمين عمى ىذه التعديالت، 75واتفق ما ال يقل عن )%

عبارة، ثم طبقت الباحثة المقياس بصورتو المعدلة عمى عينة استطالعية تكونت من أربعين طالبًا وطالبة موضحة 
 :اآلتيفي الجدول 

 الدراسي  والتخصص والصف( توزع أفراد العينة الستطالعية عمى الجنس 3جدول )
التخصص 

 الدراسي
 التجارة تقنيات الحاسوب الصناعة

 الفنون
 المجموع النسوية

 إناث إناث ذكور إناث ذكور ذكور الجنس
 26 2 4 8 2 4 2 األول الثانوي
 14 3 2 3 1 4 1 الثالث الثانوي

 40 5 6 11 3 8 7 المجموع
 قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخمي لمبنود وذلك بحساب معامالت صدق التساق الداخمي: 3-2

االرتباط المصححة، وىي معامالت ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليو بعد حذف درجة المفردة منو، 
 :اآلتيوذلك كما ىو موضح في الجدول 
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 ( معامالت الرتباط المصححة لعبارات مقياس الميول المهنية4جدول )

لكنني ال أنفذىا(، والعبارة  لمشاكل حياتي حمول في ( )أفكر20أن كاًل من العبارات ) الجدول ويتبين من
العمل وحدي بعيدًا عن  ( )أفضل29مع الناس(، والعبارة ) بالتعامل عالقة ليا التي األنشطة ( )أتجنب25)

الناس(، ترتبط ارتباطًا عكسيًا مع األبعاد التي تنتمي إلييا، فقامت الباحثة بحذفيا. كما تم حذف كل من العبارات 
يتطمب طاقة جسدية(، والعبارة  الذي لمعمل ( )أميل7بدون رقابة من أحد(، والعبارة ) المستقل العمل ( )أفضل6)
الضعيف مع األبعاد التي تنتمي إلييا. وبيذا أصبح مقياس (، الرتباطيا )أحب أن أعمل مندوبًا لممبيعات (16)

 (.2)( عبارة موضحة في الممحق رقم 36) من الميول المينية مكوناً 
وعند إعادة التحميل بعد حذف العبارات ضعيفة االرتباط، أصبحت معامالت االرتباط المصححة تتراوح 

 وىي معامالت مقبولة.( 0022-0092) بين
 الميول المهنية في الدراسة الحالية:ثبات مقياس  -4

 قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس الميل المينية بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ:

 البعد
رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
 المصحح

 البعد
رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
 المصحح

 رقم البعد
 العبارة

معامل 
االرتباط 
 المصحح

الميل 
 الواقعي

1 0.184 

الميل 
 االجتماعي

3 0.178 

الميل 
 التقميدي

5 0.335 
7 0.093 9 0.376 11 0.269 
13 0.083 15 0.436 17 0.301 
19 0.367 21 0.459 23 0.347 
25 0.141- 27 0.475 29 -0.009 
31 0.224 33 0.232 35 0.184 
37 0.257 39 .4780 41 0.314 

الميل 
 التحميمي

2 0.449 

الميل 
 االستكشافي

4 0.273 

 الميل الفني

6 0.041 
8 0.406 10 0.290 12 0.162 
14 0.310 16 0.092 18 0.360 
20 -0.128 22 0.293 24 0.400 
26 0.354 28 0.173 30 0.477 
32 0.421 34 0.375 36 0.154 
38 0.237 40 0.185 42 0.317 
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(، وعند تصحيحو باستخدام 0020بمغ معامل ارتباط نصفي المقياس ) الثبات بطريقة التجزئة النصفية: 4-1
 .ممقياسمرتفع ل(، وىي قيمة مرتفعة وتدل عمى ثبات 0072براون كان الثبات )-معادلة سبيرمان

 :يأتيتم حساب ثبات كل بعد من أبعاد المقياس عمى حدة فبينت النتائج ما  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: 4-2

 ( معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس الميول المهنية5جدول ) 

فإن المقياس يتمتع  اآلتيوب (،00665( و)00527ثبات األبعاد تراوحت بين ) معامالتأي أن 
  بدرجة ثبات مقبولة.

  مقياس مستوى الطموح: - ب
لباحثين محمد عبد التواب معوض امقياس  واختارت لمستوى الطموح مقاييسعدة اطمعت الباحثة عمى 

 (. وذلك لوضوح عباراتو ومالءمتيا لعينة الدراسة.5( الموضح في الممحق )2005وسيد عبد العظيم )
 وصف المقياس األصمي: -1

 ربعة أبعاد ىي:( بندًا موزعة عمى أ36( من )2005تكون مقياس معوض وعبد العظيم )
يشير محتواه الى النظرة التفاؤلية لممستقبل، والرغبة في الحياة، وعدم االستسالم لمفشل بعد التفاؤل:  -أ 

واالستفادة منو، والكفاح لتحقيق ما ىو أفضل، وىذا يشير إلى ما ينبغي أن يكون عميو الشخص المتفائل 
 (.8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1والمتطمع لممستقبل، )العبارات ذات األرقام: 

: يدور حول القدرة عمى تحديد األىداف والسعي لتحقيقيا، وىذا يوضح بعد المقدرة عمى وضع األىداف -ب 
، 9بعض سمات الشخص الذي لديو القدرة عمى تحديد األىداف الواقعية وتنفيذىا، )العبارات ذات األرقام: 

10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17.) 
تقبل الفرد لمجديد والرغبة في مسايرة المستحدثات العصرية وتوظيفيا، من خالل بعد تقبل الجديد: يوضح  -ج 

إيمانو بضرورة االطالع عمى كل ما ىو جديد، وأن التجديد أساس استمرارية الحياة، )العبارات ذات األرقام: 
18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23.) 

جاح، والقدرة عمى استبدال األىداف غير بعد تحمل اإلحباط: يدور حول االعتقاد بأن الفشل أول خطوات الن -د 
المحققة، واإليمان بأن بعد العسر يسرًا، ويشير إلى عدم اليأس حينما ال تتحقق األىداف، )العبارات ذات 

 (.28، 27، 26، 25، 24األرقام: 

 الميل الفني  الميل التقميدي  الميل الستكشافي  الميل الجتماعي  الميل البحثي  الميل الواقعي  

 6 6 5 7 6 5 عدد فقرات البعد

 0.59 0.57 0.65 0.65 0.67 0.53 معامل الثبات
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ات (، ونادرًا )صفر(، وتعكس ىذه الدرج1(، وأحيانًا )2( وكثيرًا )3دائمًا ) وتصحح العبارات بالدرجات
 .36-32-30-23-6في البنود السالبة وىي العبارات ذات األرقام: 

 الخصائص السيكومترية لممقياس األصمي: -7
( الصدق المرتبط بالمحك وذلك بحساب 2005لمتحقق من صدق المقياس استخدم معوض وعبد العظيم )

المقياس، ودرجاتيم عمى استبيان معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة )المستخدمة في حساب الثبات( عمى 
( وىو دال إحصائيًا، 0086) (، فكان معامل االرتباط مساوياً 1975مستوى الطموح لمراشدين لكاميميا عبد الفتاح )

حتى  0026مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مناسبة من الصدق بين درجة البند والدرجة الكمية لممقياس )
 (.0091حتى  0074درجة البعد والدرجة الكمية )(، وكذلك االرتباط بين 0076

( بطريقة التجزئة 0097و) ،( بطريقة إعادة التطبيق0078ويتصف المقياس بدرجة ثبات مرتفعة إذ بمغت )
 (. 170: 2010النصفية )المشيخي، 

 صدق مقياس مستوى الطموح في الدراسة الحالية: -3
الكمية، وليس عمى أساس أنو مكون من أبعاد فرعية، وقامت تعاممت الباحثة مع المقياس عمى أساس الدرجة 

(، 4(، تنطبق كثيرًا)3(، تنطبق أحيانًا)2(، تنطبق قمياًل)1بوضع تدرج خماسي لمبدائل يتألف من: ال تنطبق أبدًا)
 ثم تحققت من صدق المقياس بطريقتين: (5تنطبق تمامًا)

ة من المحكمين الذين تم عرض مقياس الميول عرضت الباحثة المقياس عمى مجموع: صدق المحكمين 3-1
-1حذف العبارات ذات األرقام ) تضمنتالتحكيم اقتراح بعض التعديالت عمى المقياس،  نتج منالمينية عمييم، و 

-27-19-13-11-10-7-4-2(، وبقيت العبارات ذات األرقام )12-15-16-17-20-22-24-26-33
العبارات بما يحافظ عمى مضمونيا مع توضيح صياغتيا. وأضيفت ( عمى حاليا، وتعديل صياغة بقية 29-30

ثالث عبارات إلى المقياس ىي: أرغب في التعرف عمى أصدقاء جدد، أسعى لتحسين وضع عائمتي، أرغب 
 ( من المحكمين عمى ىذه التعديالت.75، واتفق ما ال يقل عن )%بااللتحاق بالجامعة

 (،2الموضحة في الممحق ) بصورتو المعدلة مقياس مستوى الطموحطبقت الباحثة : صدق التساق الداخمي 3-2
(، وعند حساب 0العينة االستطالعية التي طبق عمييا مقياس الميول المينية، والموضحة في الجدول ) نفس عمى

 :الجدول اآلتي نتجمعامالت االرتباط المصححة 
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 قياس مستوى الطموح( معامالت الرتباط المصححة لعبارات م6جدول )
معامل 
الرتباط 
 المصحح

رقم 
 العبارة

معامل 
الرتباط 
 المصحح

رقم 
 العبارة

معامل 
الرتباط 
 المصحح

رقم 
 العبارة

0.305 21 0.681 11 0.286 1 
0.448 22 0.757 12 0.136 2 
0.557 23 0.477 13 0.419 3 
0.591 24 0.478 14 0.566 4 
0.653 25 0.561 15 0.669 5 
0.444 26 0.524 16 0.420 6 
0.504 27 0.164 17 0.362 7 
.2310 28 0.436 18 0.119 8 
  0.013- 19 0.667 9 
  0.521 20 0.606 10 

( )أرغب في التعرف عمى أصدقاء جدد( ترتبط ارتباطًا عكسيًا مع 19يتبين من الجدول أن العبارة رقم )
)يشغمني التفكير في مشكالت الماضي( ترتبط ارتباطًا ضعيفًا بالدرجة  (8ما يقيسو المقياس. كما أن العبارة رقم )

( عبارة، وعند إعادة التحميل بعد حذف 26الكمية لممقياس. وعند حذف العبارتين أصبح عدد عبارات المقياس )
ب وتغير ترتي ( وىي معامالت جيدة.0075-0015العبارتين، أصبحت معامالت االرتباط المصححة تتراوح بين )

، (26، 19، 16العبارات بعد حذف العبارتين، لتصبح العبارات السمبية لممقياس ىي العبارات ذات األرقام )
 .( بنود النسخة النيائية لمقياس مستوى الطموح والتي تم تطبيقيا عمى عينة ىذه الدراسة7ويوضح الممحق )

 ثبات مقياس مستوى الطموح في الدراسة الحالية: -4
 قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس مستوى الطموح بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ:

(، وعند تصحيحو باستخدام 0072بمغ معامل ارتباط نصفي المقياس ) الثبات بطريقة التجزئة النصفية: 4-1
 ، ويدل عمى ثبات مرتفع لممقياس.(0010براون كان الثبات )-يرمانمعادلة سب

 (0,72)بمغت قيمة معامل ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: 4-3
 .فإن المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية اآلتيوب
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 استمارة دراسة الحالة: - ج
 ،(7009والعاسمي ) ،(9117بعد االطالع عمى بعض نماذج استمارات دراسة حالة لكل من زىران )

(، حيث تضمنت االستمارة 7(، تم تصميم دراسة حالة مناسبة ألغراض الدراسة الحالية )الممحق 7002وحمادة )
بيانات عامة وأسرية وتعميمية، باإلضافة إلى ستة أسئمة تيدف الستقصاء أسباب ودوافع التحاق الطالب بالتعميم 

ساسي تؤىمو لاللتحاق بالثانوية العامة. ىذا وقد الميني، عمى الرغم من حصولو عمى درجات في شيادة التعميم األ
 تم عرض االستمارة عمى لجنة المحكمين سابقة الذكر ولم ترد تعديالت تذكر عمى محتواىا.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -رابعاً 
انتشارًا بين طمبة لمعرفة أكثر الميول المينية  النسبية، واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات -1

 .لدييم الثانويات المينية ومستوى الطموح
المستقمة تبعًا لمصف  المجموعات متوسطات درجات بين لدراسة داللة الفروق (T–Test)ت  اختبار   -2

 (0,5,) عند اً إحصائي دالة تكون قيمة )ت( فإن اإلحصائي االختبار ليذا اً ق، ووفالدراسي والجنس والتخصص
 الفرض وقبول الصفري الفرض رفض يتم قيمة مستوى الداللة أقل منيا، وبذلك عندما تكون (0,1,) أو

  (.56: ,,,2)العيسوي، صحيح والعكس البديل،

ق بين ، لدراسة داللة الفرو ) الواحد العامل الفائية )تصميم النسبة اختبار وىوتحميل التباين األحادي  -3
 وقبول الصفري الفرض رفض تبعًا لمتغير تصنيفي، حيث يتم كمي متغيرمتوسطات درجات الطالب في 

عندما تكون قيمة مستوى الداللة أقل  (0001) أو (0005عند ) اً إحصائي دالة وتكون )ف( البديل، الفرض
  (.133: ,,,2)العيسوي،منيا 

 اختبار توكي لدراسة اتجاه الفروق الناتجة عن تحميل التباين األحادي. -4

 .الميول المينية والتخصص الدراسي في مستوى الطموحتحميل التباين الثنائي لمعرفة أثر تفاعل  -5
 الدراسة: خطوات إجراء -خامساً 

 .باالطالع عمى الكتب والدراسات والدوريات العممية المحكمة جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة   -1
واختيار األنسب منيا لمدراسة  تخدم أىداف الدراسة أدواتاالطالع عمى كل ما أمكن الحصول عميو من    -2

، لجعميا أكثر وضوحًا ومالئمة لعينة الدراسة من طمبة التعميم وتعديميا وعرضيا عمى المحكمين الحالية،
 .الثانوي

، وتسييل القيام الحصول عمى الموافقة الالزمة من مديرية التربية إلجراء الدراسة في الثانويات المينية   -3
 .بيانات الدراسة من قبل إدارات الثانويات المينية بجمع

 وتطبيق أدوات الدراسة عمى عينة استطالعية من طمبة التعميم الميني. ،الثانويات المينيةأربعة من زيارة    -4
 .ياالتحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة، وتعديل بعض عبارات   -5
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، حيث تمت زيارة الثانويات المينية زيارة سبع ثانويات مينية لتطبيق أدوات الدراسة عمى العينة األصمية   -6
لم يتسن لمباحثة االستعانة بمساعدين لتطبيق المقاييس و  تقريبًا، شير م الدراسي ولمدةالعا مطمعفي 

حوصين من طمبة الثانويات المينية قامت الباحثة بتحديد العدد المطموب من المف، المستخدمة في ىذا البحث
ولكن عند زيارة  لميني ككل.في كل تخصص، بما يمثل نسبة طمبة كل تخصص من طمبة التعميم ا

من كل  شعبتينفطبقت الباحثة أدوات الدراسة عمى الثانويات المينية تعذر فصل الطمبة في الشعبة الواحدة، 
الثانوي واألخرى من الصف الثالث  الصف األولمن ، إحداىما شعبة تخصص من التخصصات األربعة

، مما اضطرىا إلعادة المدرسي الثانوي. ىذا ووجدت الباحثة بعض الصعوبات كتسرب الطمبة أثناء الدوام
من نوع  موقفاً . كما واجيت حتى تمكنت من جمع بيانات الدراسةعدة مرات مثاًل زيارة الثانوية الصناعية 

لتطبيق أدوات  ة تقنيات الحاسوب لمبناتى حصة فراغ لدى طمبة ثانويل عمو معاكس، حيث تعذر الحص
أما عن الطمبة فكان طمبة الصف  .أيضاً  ، مما اضطر الباحثة لتكرار الزيارة ليذه الثانويةالبحث أثناءىا

تعامل الثالث الثانوي أكثر تعاونًا واىتمامًا من طمبة الصف اول الثانوي وخاصة التخصص التجاري، حيث 
بعض الطالب الذكور مع أدوات الدراسة ببعض من عدم الجدية، مما اضطر الباحثة الستبعاد عدة أوراق 

بداًل  شكاًل ىندسيًا ثابتاً  إحدى أوراق اإلجابةفي  اإلجابات أخذتو لمالحظتيا لنمط عشوائي من اإلجابات، 
 .من تنوعيا

من  لنتائجاوتفسير ىذه ( Spssاإلحصائية لمعموم االجتماعية ) الحزمباستخدام برنامج استخالص النتائج    -7
الدراسات السابقة واإلطار وجية نظر الباحثة باالستناد إلى بيئة الدراسة الحالية وظروفيا، كما تم االستعانة ب

 .في التفسير النظري
 في دراسة متغيرات الدراسة الحالية ضافية لمتوسع، واقتراح بحوث إمشتقة من نتائج الدراسةتوصيات  كتابة   -8

 .وعينتيا
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 الفصل الخامس

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 

 .نتائج التساؤل األول ومناقشتها 

 .نتائج التساؤل الثاني ومناقشتها 

 .نتائج التساؤل الثالث ومناقشتها 

 .نتائج التساؤل الرابع ومناقشتها 

 .نتائج التساؤل الخامس ومناقشتها 

 .نتائج التساؤل السادس ومناقشتها 

  ومناقشتها.نتائج التساؤل السابع 

 .نتائج التساؤل الثامن ومناقشتها 

 .نتائج التساؤل التاسع ومناقشتها 

 .نتائج التساؤل العاشر ومناقشتها 
 التوصيات والمقترحات 
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 الفصل الخامس

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 التساؤل األول: ما هي الميول المهنية األكثر انتشارًا بين طمبة التعميم المهني؟
بتحديد الميل األقوى لدى كل طالب وفقًا إلجاباتو عمى أبعاد مقياس الميول المينية  قامت الباحثة

 :تيالمستخدم، وبإحصاء الطمبة بحسب الميول الستة وفقًا لنظرية ىوالند، نتج الجدول اآل
 ( التكرارات والنسب المئوية لمميول المهنية المقاسة لدى طمبة التعميم المهني7جدول )

 النسبة المئوية التكرار الميل المهني

 46.5% 128 االجتماعي
 18.5% 51 اإلقناعي
 14.9% 41 التحميمي
 10.5% 29 الواقعي
 7.2% 20 الفني

 2.1% 6 التقميدي

 011% 575 المجموع

يتبين من استجابات طمبة التعميم الميني عمى مقياس الميول المينية أن الميل األكثر انتشارًا لدى طمبة 
(، ثم الميل التحميمي 5.81بنسبة )% (، يميو الميل اإلقناعي46.5)% ي ىو الميل االجتماعي بنسبةالمينالتعميم 

(، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن 185(، وكان الميل األقل ظيورًا ىو الميل التقميدي بنسبة )%5.81بنسبة )%
المراىقين في ىذه المرحمة العمرية يسعون إلى المكانة االجتماعية والتقبل من اآلخرين، لذلك يسعون لتقديم 

األقران وبناء الصداقات التي تتسم  ع، كما يرغبون في تقوية عالقاتيم االجتماعية معالعون والمساعدة لمجمي
عادة بالرغبة في المثالية واإلخالص التام لجماعة األصدقاء، مما يعزز من أىمية التواصل االجتماعي 

 والمشاركة االجتماعية وخاصة مع األقران.
االجتماعي، حيث يخفف من اندفاعو وتيوره،  ضجالنفالمراىق في ىذا العمر يدخل ما يسمى بمرحمة 

ويميل لمساعدة اآلخرين ماديًا إن أمكنو، ومعنويًا بزيارة المحتاجين، والعطف عمى المعاقين، كما ينشغل 
بموضوعات الظمم االجتماعي، ويثور عمى النظم االجتماعية والسياسية والدينية التي ال تحقق العدالة االجتماعية 

 (.36: 5111)صابر،
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غالبًا ذوو مستوى أنيم ببروز الميل االجتماعي لدى طمبة التعميم الميني  ويمكن لمباحثة تفسير
ألنشطة التي الىتمام الزائد باوا ،قرانيمر من الطمبة بااللتفات نحو جماعات أتحصيمي ضعيف، مما يحدو بالكثي

االجتماعي لدييم ىو األبرز ما قبل التعميم ، وبالتالي فإن الميل تقوم بيا الجماعة عمى حساب تحصيميم الدراسي
ال يتغير كثيرًا أثناء الدراسة في الثانويات المينية نظرًا لضعف المستوى التحصيمي ألغمب قد  لكنوالثانوي، و 

 ، مما ينتج عنو استمرار االىتمام بجماعة األقران.طمبة ىذه الثانويات
الد قد أدت إلى التقارب بين العديد من العائالت، كما أن الظروف الناتجة عن األزمة األمنية في الب

زاد اإلنسانية و و مما عزز القيم االجتماعية  ،أفراد المجتمع وتعاضدىم لمواجية ظروف العيش الصعبة وتعاطف
 الرغبة في مساعدة اآلخرين، وىو ما يرغب فيو ذوو الميل االجتماعي.من 

لدى عينة الدراسة، بأن المراىقين يميمون لمتجديد كما تفسر الباحثة ضعف انتشار الميل التقميدي 
موظفين حكوميين يقومون بميام متشابية، ابتة المكتبية التي توحي بالعمل بوصفيم والتغيير، بعيدًا عن المين الث

ويعيشون عمى رواتب ثابتة ومحدودة، حيث يرغب كثير من المراىقين في الحركة والتنقل، وينظرون إلى ىذه 
أنيا مممة وروتينية الميام، وال تمبي رغبتيم في التميز والبروز. ويرغبون فيما يثير اىتمام اآلخرين من المين عمى 

مين ذات جاذبية اجتماعية تحقق مكانة مادية راقية، وتكون قميمة الضوابط والقيود ذات ىامش واسع الحرية في 
 التحرك والتصرف.

(، حيث كانت النسبة .100االجتماعي مع دراسة مطر ) وتتفق نتيجة الدراسة الحالية في سيادة الميل
األكبر من عينتو من طمبة التعميم الميني ذات اىتمامات مينية تتعمق بالتعامل مع الناس، مقارنة بالتعامل مع 

السائد لدى الطالبات في المرحمة الثانوية ىو الميني ( كان الميل 1006األشياء واألفكار. وفي دراسة المعمري )
 يل االجتماعي إضافة إلى الميل الفني.الم

( التي أجراىا عمى عينة من طالب كمية 1055تتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة عياد )كما 
ير أن الميول التقميدية احتمت المركز األخ حين مجتمع غزة، وىي كمية تطبيقية تسعى إلعداد الفنيين التقنيين، في

بعيدًا عن اإلنجازات  ،ن التخصصات المينية تتضمن العمل واإلنتاج اليدويحيث إلدى طالب التعميم الميني، 
( 1050(، وعبد الحسين ).105األكاديمية والوظائف المرتبطة بيا. لكنيا تختمف مع دراستي مقداد وعبد اهلل )

 ل التقميدي.المرحمة الثانوية العامة ىو الميفي حيث كان الميل السائد لدى عينتي الدراستين وىم طمبة 
 التساؤل الثاني: ما هو مستوى الطموح لدى طمبة التعميم المهني؟

 درجات طمبة التعميم المينيالفروق بين متوسط داللة لمتعرف عمى  " لمعينة الواحدةت"تم تطبيق اختبار 
في  ىو موضحوجاءت النتائج كما (، 78والمتوسط الفرضي لممقياس والبالغ )عمى مقياس مستوى الطموح، 

  :تياآلالجدول 
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 ( داللة الفروق بين متوسط درجات مستوى الطموح والمتوسط الفرضي لممقياس8جدول )
درجة 78=  لممقياس الفرضي المتوسط  

الداللة مستوى الداللة تقيمة   الحسابي متوسطال االنحراف المعياري درجة الحرية  العينة حجم   

 275 90.5709 10.25147 274 20.335 0.000 دالة
طموح عينة البحث الحالية أعمى من المتوسط، فقد بمغ متوسط درجات  مستوىيتبين لنا من الجدول أن 

أصغر من  ( وىي1,11ت قيمة مستوى الداللة )وىو دال إحصائيًا حيث بمغ ( درجة91,57مبة التعميم الميني )ط
( 05بين ) ىمأعمار  تتراوححيث  الدراسةعينة ل المرحمة النمائيةحيث ( وتفسر الباحثة ىذه النتيجة من 1,15)
( سنة، أي أن العينة في مرحمة المراىقة المتوسطة، التي يبمغ فييا الحماس 06,33( عامًا بمتوسط قدره )55و)

والنشاط درجات مرتفعة، ويكون المراىق مفعمًا باآلمال والتطمعات، حيث يضع خططًا وأىدافًا قريبة وبعيدة، 
ًا، وتجنح إلى الخيال أحيانًا أخرى، فيطمح في الوصول إلى مرتبة اجتماعية بين أصدقائو، تتميز بالواقعية أحيان

 ويطمح إلى تحقيق ذاتو في عدة مجاالت.
، وتذبذب القديم، واالستعداد لتقبل لمتغييرمرحمة يكون فييا الفرد مرنًا، وعمى استعداد  المراىقةىذا وتعد 

الجديد، كما يتطمع المراىق إلى مستقبمو الميني واالجتماعي، فيفكر بما سيكون عميو مستقبمو في العمل والزواج، 
(. فالمرونة وتحديد األىداف والتطمع إلى 545: 0998ويحدد أىدافو من خالل نظرتو إلى المستقبل )سعد،

 (.75: 5101)شعبان، طموح المستقبل من سمات الشخص ال
كل أفراد  فيتفسر الباحثة مستوى الطموح الذي يفوق المتوسط بالظروف الحالية الصعبة، والتي تؤثر  كما

المجتمع، صغيرىم وكبيرىم، غنييم وفقيرىم، فصعوبة الحصول عمى أشياء بسيطة وحاجات أساسية، تؤدي 
الصعوبة بمكان أن يحقق الشخص كل مطالبو وأىدافو.  بالكثير من األفراد إلى اإلحباط واليأس، وتجعل من

لكنيا تدفع بجيل الشباب والفتية في مطمع حياتيم إلى التطمع النتياء ىذه الظروف السيئة، والتخطيط لما سيأتي 
بعدىا من أيام تنفرج فييا أحوال المدينة واألسر وأحواليم الشخصية، واألمل في بناء مستقبل أفضل من ىذا 

 الذي يعجزون فيو عن تمبية الكثير من حاجاتيم األساسية.الواقع 
 وينحسر اإلنسان يستسمم أو قد يستغمو اإلنسان، فال النفس أعماق في كامنا   الطموح يبقى قدىذا و 

 .(30 :5115،والسكون والراحة )شبير إلى االنحسار ويمجأ ومشاكميا وعوائقيا ،الحياة متطمبات أمام نشاطو
ولكنو استسالم مؤقت ال يمبث أن يدفع الفرد إلى تحدي ظروف الحياة الصعبة، والسعي إلى تكييف الواقع لتحقيق 

(، يوسفي 5103أىدافو وتطمعاتو، وتتفق ىذه النتيجة مع ما أسفرت عنو نتائج دراسات كل من عموان )
(، شعبان 5101(، عمي وصاحب )5100(، العباسي )5103، الزىراني )2002)(، ىنسون )5103)
( عمى طمبة الجامعة في 5118(، بينما كان مستوى طموح العينة في دراسة مظموم )5115(، بدر )5101)

العراق أقل من المتوسط. وتعمل الباحثة اتفاق ىذه النتيجة مع أغمب نتائج الدراسات السابقة بالتماثل في العينات، 
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حيث كانت عينات ىذه الدراسات من طمبة المرحمة الثانوية، حيث يكون المرء في بداية عمره، ولديو الكثير من 
اآلمال المرتفعة والطموحات المتعددة، ولم يواجو بكثير من العقبات التي تحد من ىذه الطموحات وتقضي عمى 

 تمك اآلمال.
 ي والتخصص الدراسي في مستوى الطموح؟التساؤل الثالث: هل يوجد أثر لتفاعل الميل المهن

لمعرفة أثر تفاعل التخصص الدراسي والميل الميني لمطالب في مستوى طموحو، استخدمت الباحثة 
  :تيتحميل التباين الثنائي ونتج الجدول اآل

 الطموحالتباين الثنائي لداللة أثر تفاعل الميل المهني والتخصص الدراسي في مستوى تحميل ( نتائج 9جدول )

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 

 

0.298 1.149 119.388 21 2507.147 
النموذج 
 المصحح

 التفاعل 613766.417 1 613766.417 5906.939 0.000

0.327 1.156 120.120 3 360.361 
التخصص 

 الدراسي
 الميل المهني 565.001 5 113.000 1.088 0.368

غير 
 دال

 أثر التفاعل 998.414 13 76.801 0.739 0.724

فيي غير دالة  تي( وباآل0.01( وىي أكبر من ).0.11نتبين من الجدول أن قيمة الداللة بمغت ) 
أثر لتفاعل الميل الميني لمطالب وتخصصو الدراسي عمى مستوى طموحو، فقد  وجودإحصائيًا، مما يعني عدم 

ارتفع مستوى طموح طمبة جميع التخصصات الدراسية عندما تناسب ميميم الميني مع تخصصيم الدراسي، ولم 
 اآلتي: من التخصصات، ويتضح ذلك من خالل الرسم البياني يخالف ذلك أي

 
 
 
 
 

 لتفاعل الميل المهني والتخصص الدراسي في مستوى الطموح( الرسم البياني 2شكل )
 ( الرسم البياني لتفاعل الميل المهني والتخصص الدراسي في مستوى الطموح2شكل )
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 ( الرسم البياني لتفاعل الميل المهني والتخصص الدراسي في مستوى الطموح2شكل )
 بالتخصصات المينية األربعة:يتبين لنا من الرسم عدة نتائج تتعمق 

 تخصص تقنيات الحاسوب: كان مستوى طموح جميع الطمبة مرتفعًا بغض النظر عن ميوليم المينية. -5

تخصص الفنون النسوية: كانت الطالبات األعمى طموحًا ىن الطالبات ذوات الميل الفني والذي يتناسب مع  -1
 التخصص.

م الطالب ذوو الميل اإلقناعي ويأتي بعدىم مباشرة التخصص الصناعي: كان الطالب األعمى طموحًا ى -3
 الطالب ذوو الميل الواقعي والذي يتناسب مع التخصص.

التخصص التجاري: كان الطالب األعمى طموحًا ىم الطمبة ذوو الميل اإلقناعي والطمبة ذوو الميل التقميدي  -.
التعميم الميني يميل لالرتفاع عندما فإن مستوى الطموح لدى طمبة  وبالتالي والمذان يتناسبان مع التخصص.

يتناسب الميل الميني لمطالب مع التخصص الدراسي الذي التحق بو، فعمى الرغم من كون المستوى 
التحصيمي لطمبة كل تخصص من ىذه التخصصات متقارب، إال أن مستويات طموحيم اختمفت باختالف 

عمى تحصيميم حاليًا وعمى نجاحيم  تيباآلميوليم ومدى تالؤميا مع تخصصاتيم، مما يتوقع أن يؤثر 
الميني مستقباًل، ىذا ولم تجد الباحثة دراسة تناولت الميول المينية والتخصص الدراسي ومستوى الطموح 

 معًا. 

ح
و
طم

ال
ى 

و
ست

م
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 تعزىفروق ذات داللة إحصائية في الميول المهنية بين طمبة التعميم المهني  هناكهل التساؤل الرابع: 
 لمتغير الجنس؟

درجات طمبة التعميم الفروق بين متوسطات  داللة لمتعرف عمى لمعينات المستقمة "ت"تم تطبيق اختبار 
 :تياآلوجاءت النتائج كما ىي مبينة في الجدول لمتغير الجنس،  والتي تعزىالميول المينية عمى مقياس  الميني

 لجنسمتغير ال تعزىوالتي مقياس الميول المهنية  درجات( داللة الفروق بين متوسطات 01جدول )

كل من حيث يتبين من الجدول أن ىناك فروقًا دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث لصالح الذكور في 
(. بينما لم تظير فروق دالة 0801، حيث كانت مستويات الداللة أصغر من )الميل الواقعي والتحميمي واإلقناعي

، وكانت مستويات الداللة أكبر من الفنيو  التقميديو  االجتماعيإحصائيًا بين الذكور واإلناث في كل من الميل 
(0801.) 

الفتيان إلى األعمال إن من االختالفات المتوقعة في الميول المينية والتي تعود لمتغير الجنس أن يميل 
الحركية اليدوية أكثر من أقرانيم من الفتيات، إذ يفضل الذكور األعمال التي تعتمد عمى الجيد العضمي 
ويشعرون بإثبات قوتيم فييا كالرياضات الحركية، مقارنة بالفتيات المواتي تفضمن األعمال الدقيقة المستندة إلى 

 .ميارة استخدام األصابع كالرسم والتطريز

372درجات الحرية =   

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 قيمة "ت"
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الجنس العدد
الميل 
 المهني

 4.913 0.000 دالة
 ذكر 141 3.4610 0.73249

 الواقعي
 أنثى 134 3.0358 0.70267

 2.081 0.038 دالة
 ذكر 141 3.5154 0.71378

 التحميمي
 أنثى 134 3.3333 0.73577

 0.217 1.858 غير دالة
 ذكر 141 3.8936 0.56718

 االجتماعي
 أنثى 134 3.8785 0.58876

 2.182 0.030 دالة
 ذكر 141 3.6156 0.65512

 اإلقناعي
 أنثى 134 3.4418 0.66540

 1.828 0.069 غير دالة
 ذكر 141 3.0485 0.68849

 التقميدي
 أنثى 134 2.9017 0.64281

 1.820- 0.070 غير دالة
 ذكر 141 3.1915 0.64054

 الفني
 أنثى 134 3.3333 0.65113
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وتظير اإلناث اىتمامًا بالمين المتعمقة باألشخاص بينما ييتم الذكور بالمين المتعمقة باألشياء 
(Pozzebon,2012:19 إذ أن الصبيان يتعممون منذ سن الروضة التعامل مع السيارات والمعب الميكانيكية .)

أ منذ عمر مبكر التمرن وتطوير ، ويبدأو رجاالً  اً شباببوصفيا أشياء سوف يتعاممون معيا بوصفيم المعقدة، 
 (.11: 5111خصائص وقدرات طبيعية ظاىريًا، إال أنيا مقدمات من أجل التقسيم الجنسي الالحق لمعمل )شوي،

وتبرز الفروق في الميول بين الجنسين وتتضح بفعل مجموعة من العوامل االجتماعية والثقافية المتمايزة 
كما ظير في دراسة كينتمي  يدية التي تالئم جنسًا دون اآلخرلدور كل جنس والتي تحدد األنشطة التقم

Kentli,2014)( ودراسة تانغ وآخرين )Tang et al,2008 حيث طمح التالميذ في الصف الخامس االبتدائي )
إلى مين ذكورية تقميدية تتطمب قوة جسمانية، بينما طمحت التمميذات إلى مين أنثوية تقميدية ترتبط باألشخاص 

 طة الفنية والتعامل مع البيانات.واألنش
ن وجود فروق دالة إحصائيًا في الميل الواقعي لصالح الذكور يتفق مع كل من دراسات  مقداد وعبد اهلل وا 

 لألنماط ميالً  أكثر الذكور (، وكان5111(، وجياناكوس وسوبيش )1006(، والمعمري )2010، وراي )(.105)

الجنسين في  بين إحصائياً  دالة (. ولم تجد بعض الدراسات فروقاً 1055) )الواقعي، اإلقناعي( في دراسة العنزي
(. كما اختمفت ىذه النتيجة مع 1055اإلناث كدراسة عياد ) االجتماعية لصالح الميول إال في الميول المينية

 الفني(. )العقمي، لألنماط ميالً  أكثر اإلناث ( حيث كانت1055نتيجة دراسة العنزي )
التخصصات  غالباً  تحميمي فيو ميل لدراسة واستيعاب المواد العممية ففي حين يفضل الذكورأما الميل ال 

العممية، تفضل اإلناث التخصصات المغوية واالجتماعية وتتفوقن فييا، وتظير ىذه الفروق في الميول منذ 
الطالبات  مقارنة بأعدادالطالب  زيادة في أعدادالصغر، لكنيا تتبمور وتتضح في المرحمة الجامعية حيث نرى 

 . األدبية التخصصات أغمب ، بينما تفوق أعداد الطالبات أعداد الطالب فيالعمميةكميات الأغمب في 
ن وجود فروق دالة إحصائيًا في الميل التحميمي لصالح الذكور يختمف مع دراسة عبد الحسين  وا 

بين الطالبات المتفوقات في المرحمة الثانوية،  ( حيث كان النمط التحميمي والمين التحميمية ىي السائدة1050)
 مما يفسر اىتمامين بالمواد العممية التي تناسب الميل التحميمي.

قناعيم بالقيام بعمل ما، كما يتضمن  ويعني الميل اإلقناعي الميل إلى تسويق األفكار وقيادة اآلخرين، وا 
ص يميل إليو الذكور مقارنة باإلناث، كما يميل التسويق التجاري واإلقناع باقتناء بضائع معينة، وىو تخص

 المراىقون إلى موضوع القيادة مقارنة بالمراىقات.
( 1050إن وجود فروق دالة إحصائيًا في الميل اإلقناعي لصالح الذكور يتفق مع دراسة عبد الحسين )

 ة.حيث كان النمط اإلقناعي والمين اإلقناعية ىي السائدة بين طالب المرحمة الثانوي
وتفسر الباحثة عدم وجود فروق دالة في الميل االجتماعي بين الذكور واإلناث باختالف نمط الحياة 
االجتماعية في ىذه الظروف، حيث زاد االختالط بين األسر نتيجة النزوح من بيوتيم واإلقامة المشتركة مع 
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ي تفصل بين األسر، وزالت الخصوصية األىل واألقرباء والمعارف، مما أزال الكثير من الحدود االجتماعية الت
وخاصة في الحياة اليومية لألسر التي تعاني من ظروف اقتصادية سيئة وعالقات اجتماعية وأسرية مضطربة، 

إنسانية من نوع جديد ال تختمف باختالف  واحتاجت لممساعدة مما ولد روابط كما تدىور وضع كثير من األسر
وف اآلخرين االجتماعية ومشكالتيم ال يختمف كثيرًا عن اطالع اإلناث، الجنس، وأصبح اطالع الذكور عمى ظر 

ىذا وكان الذكور جزءًا واضحًا من المشاكل التي برزت نتيجة العيش المشترك مع آخرين يرتبطون بيم بصالت 
 .كافةً  تفاصيل حياتيم اليوميةلقربى في منزل واحد، ومشاركتيم 

( فضمت 1001( وموالدوديس )1050ففي دراستي راي ) وتختمف ىذه النتيجة مع أغمب الدراسات
( لدى طمبة الجامعة 1055الفتيات المين االجتماعية، وكانت الفروق الوحيدة في الميول المينية في دراسة عياد )

( أغمبين من 1006لصالح اإلناث في الميل االجتماعي، وكانت طالبات المرحمة الثانوية في دراسة المعمري )
فني واالجتماعي، وكانت الفروق في الميل االجتماعي لصالح اإلناث في دراسة جياناكوس وسوبيش النمطين ال

(5111.) 
وتفسر الباحثة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في الميل التقميدي بعدم وجود فروق بين 

 بما فييا ب أصحاب الميل التقميديناسالتي تالتي تمثل المين في االلتحاق بالوظائف الحكومية، الذكور واإلناث 
كالتعامل مع األوراق واألرقام، وااللتزام بأنظمة ولوائح محددة، مما جعل ىذا المجال الوظيفي روتينية من ميام 

 متاحًا لمجنسين بدرجة متساوية أضعفت الفروق بينيما في تفضيمو.
حيث كان الميل التقميدي ىو األكثر ظيورًا لدى  (.105دراسة مقداد وعبد اهلل )وتتفق ىذه النتيجة مع 

عينة دراستيما من طمبة التعميم الثانوي، ولم تظير فروق في ىذا الميل بين الطالب والطالبات، بينما كانت 
 (.5111الفروق في الميل التقميدي لصالح الطالب في دراسة جياناكوس وسوبيش )

واألحاسيس بصورة جميمة كالموسيقا أو الكتابة أو الرسم  أما الميل الفني فيتضمن التعبير عن المشاعر
أو التصميم الفني، وىو أمر إنساني طبيعي ليس حكرًا عمى الذكور أو اإلناث، كما أن التوجو االجتماعي في 

ور واإلناث في تربية الذكور عمى عدم التعبير عن مشاعرىم الرقيقة قد بدأ ينحسر، لتضعف الفروق بين الذك
 أساليبو المختمفة.عن النفس بالتعبير 

، حيث كانت الفروق في الميل الفني (.105مقداد وعبد اهلل )وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
(، 1055لصالح الطالبات، وكان الميل الفني أكثر ظيورًا لدى الطالبات منو لدى الطالب في دراستي العنزي )

 (.1006والمعمري )
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فروق ذات داللة إحصائية في الميول المهنية بين طمبة التعميم المهني  هناكهل التساؤل الخامس: 
 لمتغير الصف الدراسي؟ تعزى

 درجات طمبة التعميم المينيلمتعرف عمى الفروق بين متوسطات  لمعينات المستقمة "ت"تم تطبيق اختبار 
ائج كما ىي مبينة في الجدول وجاءت النتلمتغير الصف الدراسي،  والتي تعزىالميول المينية عمى مقياس 

 :تياآل
متغير ل والتي تعزى( داللة الفروق بين متوسطات درجات طمبة التعميم المهني عمى مقياس الميول المهنية 00جدول )

 الدراسي لصفا
372=  الحرية درجات  

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 قيمة "ت"
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العدد
 الصف
 الدراسي

الميل 
 المهني

 0.498 0.619 غير دال
 األول الثانوي 171 3.2713 3.82964

 الواقعي
 الثالث الثانوي 104 3.2250 3.59797

 0.945 0.346 غير دال
 األول الثانوي 171 3.4590 4.34382

 التحميمي
 الثالث الثانوي 104 3.3733 4.42520

 0.056- 0.955 غير دال
 األول الثانوي 171 3.8847 4.04288

 االجتماعي
 الثالث الثانوي 104 3.8887 4.04815

 0.184- 0.854 غير دال
 األول الثانوي 171 3.5251 3.23223

 اإلقناعي
 الثالث الثانوي 104 3.5403 3.48333

 1.220- 0.224 غير دال
 األول الثانوي 171 2.9385 4.07416

 التقميدي
 الثالث الثانوي 104 3.0400 3.91039

 1.139 0.256 غير دال
 األول الثانوي 171 3.2953 3.70382

 الفني
 الثالث الثانوي 104 3.2032 4.17565

ويتبين لنا من الجدول عدم وجود فروق بين طمبة الصفين األول والثالث الثانوي في ميوليم المينية 
طمبة الصف الثالث  دوامعدم ب(، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة 0,01كافة، حيث كانت قيم الداللة جميعًا أكبر من )

بالدوام في مدارسيم لمدة عام دراسي كامل، ىو عاميم األول في المرحمة  منذ عامين الثانوي في مدينة حمب
دارس ىي عام مالثانوية، وكان تطبيق أدوات الدراسة في بداية العام الحالي، أي أن خبرتيم الفعمية في ىذه ال

 واحد، مما أضعف تأثيرىا عمى ميوليم.
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 إلى رجعت تكان ما غالباً  ،الدراسي التخصص المادة أو نحو الطالب ميول أن التقارير بعض ذكرت قدو 

. ومن المتوقع تأثر (11: .100)بن أحميدة، واألفالم واإلذاعة والمجالت الكتب مع الخارجية وتفاعالتو نشاطاتو
 ثانوية مينية تقدم لمطمبة العديد من الخبرات المتعمقة بمجال ميني معين.ىذه الميول بالدراسة في 

بضعف تأثير  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين طمبة الصفين األول والثالث الثانويتفسر الباحثة  لكن
 الدراسة في الثانويات المينية، وخاصة في ظل الظروف الحالية لممدينة، حيث تغيب إمكانية الحصول عمى

من معدات وأدوات، حتى أن بعض الكتب المدرسية ال تتوفر دومًا، ويستعيض  كافة متطمبات التدريب الميني
عنيا الطمبة بالممخصات المعدة من قبل مدرسي المواد المينية. كما أن الركود العام في المدينة، وانشغال أىميا 

ضيقة، وعدم التوسع في االطالع عمى مجاالت المين، ومنيم أفراد عينة الدراسة الحالية بأمور الحياة اليومية ال
 وقمة فرص العمل، يحد من إمكانية المراىقين بالقيام بأنشطة تساعد عمى استكشاف وبمورة ميوليم المينية.

توصل إلى أن ثمثي ( سنة من عمره وفقًا لـ سترونغ، فقد .5-51ىذا وتتبمور الميول المينية لمفرد بين )
يقع ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، والثمث اآلخر يحدث في السنوات السبع المينية التغير في الميول 

 .(536: 1001ة، أي أن الميول تتبمور في الثامنة عشرة من العمر )مشري،تياآل
في عدم وجود فروق في الميول المينية  (.105دراسة مقداد وعبد اهلل )ىذا وقد اتفقت ىذه النتيجة مع 

( حيث فضل طمبة الصف 1001الثالث(، بينما اختمفت مع دراسة موالدوديس )-تعود لمصف الدراسي )األول
الثاني الثانوي المين التي تتطمب العمل في اليواء الطمق، مقارنة بطمبة الصف األول الثانوي الذين رفضوا ىذه 

 المين.
فروق ذات داللة إحصائية في الميول المهنية بين طمبة التعميم المهني  هناكهل التساؤل السادس: 

 لمتغير التخصص الدراسي؟ تعزى
لدراسة الفروق في الميول المينية بين طمبة التعميم الميني في اختصاصات )الصناعة، التجارة، الفنون 

( 51ويبين الجدول ) (،Anova) تحميل التباين األحادي النسوية، وتقنيات الحاسوب( استخدمت الباحثة
نتائج  وجاءتمتوسطات درجات طمبة كل من التخصصات الدراسية عمى مقياس الميول المينية بأبعاده الستة، 

 (.53تحميل التباين في الجدول )
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 متوسطات درجات طمبة كل من التخصصات الدراسية عمى مقياس الميول المهنية( 03جدول )
الميل 
 المهني

التخصص 
 الدراسي

المتوسط 
 الحسابي

الميل 
 المهني

التخصص 
 الدراسي

المتوسط 
 الحسابي

الميل 
 المهني

التخصص 
 الدراسي

المتوسط 
 الحسابي

 يالواقع

 3.5098 الصناعة

 االجتماعي

 3.8655 الصناعة

 التقميدي

 2.9052 الصناعة

 3.0345 التجارة 3.8732 التجارة 3.2034 التجارة

الفنون 
 النسوية

3.0218 
الفنون 
 النسوية

3.9377 
الفنون 
 النسوية

2.8273 

تقنيات 
 الحاسوب

3.3585 
تقنيات 
 الحاسوب

3.8814 
تقنيات 
 الحاسوب

3.0755 

 التحميمي

 3.5817 الصناعة

 اإلقناعي

 3.5765 الصناعة

 الفني

 3.1699 الصناعة

 3.2141 التجارة 3.4810 التجارة 3.3908 التجارة

الفنون 
 النسوية

3.2212 
الفنون 
 النسوية

3.4255 
الفنون 
 النسوية

3.3576 

تقنيات 
 الحاسوب

3.5692 
تقنيات 
 الحاسوب

3.7057 
تقنيات 
 الحاسوب

3.3491 
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 لمتخصص الدراسي والتي تعزىمقياس الميول المهنية  درجاتمتوسطات لنتائج تحميل التباين األحادي ( 02جدول )

 الداللة
الداللة 
 اإلحصائية

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

الميل  مصدر التباين
 المهني

 4.440 0.005 دال
 بين المجموعات 7.177 3 2.392

 الواقعي
0.539 

 ضمن المجموعات 146.026 271
 المجموع الكمي 153.203 274

 3.062 0.029 دال
المجموعاتبين  4.773 3 1.591  

 التحميمي
0.520 

 ضمن المجموعات 140.831 271
 المجموع الكمي 145.604 274

 187. 0.905 غير دال
 بين المجموعات 188. 3 0.063

 االجتماعي
0.336 

 ضمن المجموعات 90.967 271
 المجموع الكمي 91.155 274

 2.002 0.114 غير دال
المجموعاتبين  2.625 3 0.875  

 اإلقناعي
0.437 

 ضمن المجموعات 118.423 271
 المجموع الكمي 121.047 274

 1.795 0.148 غير دال
 بين المجموعات 2.393 3 0.798

 التقميدي
0.444 

 ضمن المجموعات 120.406 271
 المجموع الكمي 122.799 274

 1.274 0.284 غير دال
المجموعاتبين  1.602 3 0.534  

 الفني
0.419 

 ضمن المجموعات 113.610 271
 المجموع الكمي 115.212 274

فروق دالة إحصائيًا بين طمبة التعميم الميني عمى اختالف تخصصاتيم  وجوديتبين من الجدول عدم 
والتقميدي والفني، حيث كانت قيم مستوى الداللة في ىذه الميول أكبر من  في كل من الميل االجتماعي واإلقناعي

(، في حين وجدت فروقًا دالة إحصائيًا في الميمين الواقعي والتحميمي لدى طمبة التعميم الميني تعزى 0,01)
ذه (، ولمعرفة جية ى0,01لمتخصص الدراسي، حيث كانت قيمتا مستوى الداللة في ىذين الميمين أقل من )

( لممقارنات البعدية لمتعرف عمى اتجاه ىذه الفروق في الميل Tuckeyالفروق طبقت الباحثة اختبار توكي )
 :تيالواقعي، وذلك كما ىو موضح في الجدول اآل
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 لمتخصص الدراسي تعزىالتي ( نتائج اختبار توكي لداللة الفروق في الميل الواقعي 41جدول )
 يات الحاسوبنتق الفنون النسوية التجارة الصناعة الميل الواقعي

 0.15131- *0.48799- 0.30636- - صناعةال
 0.15504 0.18163- -  تجارةال

 0.33667 -   النسوية فنونال
 -    حاسوبتقنيات ال

 (0,01*دال عند مستوى داللة )
الصناعة والفنون، نتبين من الجدول وجود فروق دالة إحصائيًا في الميل الواقعي بين طمبة تخصصي 

( مقارنة بطالبات 3.5وذلك لصالح طالب التخصص الصناعي، فقد بمغ متوسط درجاتيم في الميل الواقعي )
(، وتفسر الباحثة 51(، كما ىو مبين في الجدول )3.02، حيث بمغ متوسط درجاتين )النسويةالثانويات الفنية 

 ىذه النتيجة بطريقتين:
كوري في الثانويات المينية، وتدرس فيو عشرون طالبة في ىذا العام إن التخصص الصناعي ىو تخصص ذ -5

( فقط، أما التخصص الفني النسوي فيو حكر عمى اإلناث، وانطالقًا من ىذه النقطة يمكننا 1%بما يعادل )
 أن نفسر ىذه الفروق بين التخصصين بالفروق في الميول المينية بين الذكور واإلناث.

ءم مع األنشطة والميام المينية التي يقوم بيا الفنيون الصناعيون والتي يتدرب عمييا إن الميل الواقعي يتال -1
صالحيا وتشغيميا، وىي من  طمبة التخصص الدراسي الصناعي، فيتضمن التعامل مع اآلالت وتركيبيا وا 
لكترون المركبات،  صمب التخصص الصناعي حيث يدرس طمبة ىذا الفرع تخصصات مثل )كيرباء وا 

مينيًا تتطمب مياًل  ..الخ(، وىي تخصصاتالتصنيع الميكانيكي، التقنيات الكيربائية ،لكترونيةات اإلالتقني
واقعيًا لمنجاح فييا إضافة لمقدرات الحركية. بينما يتالءم الميل الفني مع األنشطة والميام المينية لخريجات 

الفنية والموسيقية، وىي التخصصات التي تمتحق التعميم الفني النسوي وكمية الفنون الجميمة، ومعاىد التربية 
بيا حامالت الشيادة الفنية النسوية، حيث تدرس طالبات ىذه الثانويات موادًا مثل تفصيل الثياب وخياطتيا 
وتزيينيا، ويدرسن الرسم والتطريز وىي مواد تتطمب ذوقًا فنيًا عاليًا، ومياًل فنيًا. وبيذا تتناسب كل من 

الحاسوب والفنية النسوية عمى التوالي مع الميمين الواقعي والفني. ولمعرفة الفروق بين طالب ثانويتي تقنيات 
الثانويات الصناعية وطالبات الثانويات الفنية النسوية، استخدمت الباحثة اختبار توكي لممقارنات البعدية كما 

 :تيىو موضح في الجدول اآل
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 تعزى لمتخصص الدراسيالتي ( نتائج اختبار توكي لداللة الفروق في الميل التحميمي 41جدول )

 تقنيات الحاسوب الفنون النسوية التجارة الصناعة الميل التحميمي
 0.01252- 0.36049- 0.19089- - صناعةال

 0.17838 0.16959- -  تجارةال
 0.34797 -   النسوية فنونال

 -    تقنيات الحاسوب
جدت فروق في الميل التحميمي بين طمبة التعميم الميني، لكنيا لم تكن ذات داللة إحصائية و   ىذا وقد

 تساعد في حسميا نحو أي من التخصصات المينية األربع.
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في الميول المينية بين طمبة التخصصات الدراسية  الباحثةوتفسر 

المختمفة ضمن التعميم الميني، بأن أسموب اختيار التخصص يعتمد عمى درجات شيادة التعميم األساسي بشكل 
تسمح ليم  ن الطالب والطالبات ال يضعون التعميم الثانوي الميني في الحسبان عندمامجوىري، وأن كثيرًا 

درجاتيم بااللتحاق بالتعميم الثانوي العام، ويمجؤون إليو عندما يتعذر االلتحاق بالتعميم العام، ويخطط بعضيم 
لمتحضير لشيادة التعميم الثانوي العام بداًل من الشيادة الثانوية المينية، فيعتبرون الثانوية المينية محطة عبور 

 األخير من المرحمة األساسية. ليست إال لتجنب إعادة العام الدراسي
بين طمبة التعميم المهني  مستوى الطموحفروق ذات داللة إحصائية في  هناكهل : السابعالتساؤل 

 ؟الجنسلمتغير  تعزى
درجات طمبة الفروق بين متوسطات  داللة لمتعرف عمى لمعينات المستقمة "ت"اختبار  استخدمت الباحثة

وجاءت النتائج كما ىي مبينة في الجدول لمتغير الجنس،  والتي تعزىمستوى الطموح مقياس  عمى التعميم الميني
 :تياآل

 لجنسمتغير ال والتي تعزى( داللة الفروق بين متوسطات درجات مستوى الطموح 01جدول )

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة الحرية قيمة "ت" قيمة الداللة الداللة

 273 2.283 0.023 دالة
 ذكر 141 91.9362 10.26103
نثىأ 134 89.1343 10.08072  

يتبين لنا من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث عمى 
(، وذلك لصالح الذكور إذ بمغ متوسط 0,01وىي أصغر من ) (0,013، فقد بمغت قيمة الداللة )مقياس الطموح

(، أي أن مستوى طموح طمبة التعميم الميني 1,53.(، في حين بمغ متوسط درجات اإلناث )15,13درجاتيم )
أعمى من مستوى طموح طالبات التعميم الميني، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة ضمن السياق االجتماعي لعينة 

شراقًا لمذكور في مجتمعنا، و  أكثرالدراسة، حيث يبدو المستقبل  يزخر بالتحديات والمشاريع والخطط وضوحًا وا 
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واألعمال، كون الشاب ىو المسؤول عن إعالة أىمو أواًل وعائمتو التي سيشكميا ثانيًا، وعمى قدر التحديات يكون 
الطموح، بينما تتأثر حياة الفتيات بعدة مؤثرات تحكميا، ابتداء من عائمتيا األساسية، ونظرة المجتمع إلى عمميا 

نجازىا، والقيو  د التي تتوقع مواجيتيا في سعييا لتحقيق أي إنجاز اجتماعي أو ميني، وبكل بساطة يتصف وا 
مستقبميا بنوع من الغموض حيث أنو مرتبط بالشخص الذي سترتبط بو، فيو الذي سيحدد إلى درجة كبيرة نمط 

بمو ويبنيو بيده ويجني حياتيا ومستواىا االقتصادي واالجتماعي، وىو أمر خارج عن يدىا، بينما يحدد الذكر مستق
صراره ورغبتو في اإلنجاز، يحصد النجاح والتميز.  ثماره الحقًا، وعمى قدر مثابرتو وا 

فالفروق المينية في حياة الجنسين في مجتمعنا ىي فروق جوىرية، فالمينة ىي جوىر حياة الرجل، بينما 
ومتطمباتيا، وعمى الرغم من تغير المفاىيم  ن ميمتيا األساسية ىي األمومةي مكون جانبي في حياة المرأة، إذ إى

وفقًا لتطور المجتمع وازدياد الحاجة إلى عمل المرأة، إال أنيا تبقى خيارًا وليست واجبًا في حال االكتفاء المادي 
فقد قسم  ،ألسرة الفتاة العازبة، أو االكتفاء المادي لزوجيا. ويرتبط الطموح بشكل كبير بالحياة المينية وتأسيسيا

إلى أربعة أشكال ىي الطموح الدراسي والميني والسياسي واالقتصادي  الفردي( الطموح 1001بو فاتح )
، ويظير الطموح السياسي في مجتمعنا لدى الذكور وليس اإلناث، كما يقود (045-040: 5115بوفاتح،)

عمى اإلناث في مستوى الطموح الدراسي مستقباًل إلى الطموح الميني واالقتصادي. مما يفسر تفوق الذكور 
 .الطموح في مجتمعنا عمومًا وعينة ىذه الدراسة والتي ىي جزء من ىذا المجتمع

(، منسي 1051(، الشافعي )1053دراسات كل من أفزالور ودولوموني )وتتفق ىذه النتيجة مع 
اسات أخرى در مع حيث كان الذكور أعمى طموحًا من اإلناث. بينما تختمف  (1006) ومحمودفراج و  (،1003)

( في اتجاه ىذه الفروق حيث وجدت .100(، وحمزة )1050(، وماداراسوفا وآخرون )1055كدراسة العباسي )
ىذه الدراسات فروقًا دالة إحصائيًا في مستوى الطموح لصالح اإلناث. ولم تجد دراسات أخرى كدراسة عموان 

 ( فروقًا في مستوى الطموح بين3110، وبدر )(3112بركات ) (،3101(، شعبان )3102(، يوسفي )3102)
 الجنسين.

بين طمبة التعميم المهني  مستوى الطموحفروق ذات داللة إحصائية في  هناكهل : الثامنالتساؤل 
 ؟الصف الدراسيلمتغير  تعزى

درجات طمبة الفروق بين متوسطات داللة لمتعرف عمى  لمعينات المستقمة "ت"اختبار  استخدمت الباحثة
وجاءت النتائج كما ىي مبينة ، الدراسي لمتغير الصف والتي تعزىمستوى الطموح عمى مقياس  المينيالتعميم 

 :تياآلفي الجدول 
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 لصف الدراسيمتغير ال والتي تعزى( داللة الفروق بين متوسطات الدرجات عمى مقياس مستوى الطموح 07جدول )

 الداللة
مستوى 
 الداللة

"ت"قيمة   
درجة 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الدراسي الصف العدد  

غير 
 دالة

0.784 -0.274 273 
 األول الثانوي 171 90.4386 10.41326
 الثالث الثانوي 104 90.7885 10.02586

يتبين لنا من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح بين طمبة الصفين األول 
، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة وفقًا لمظروف األمنية (1,15، إذ كان مستوى الداللة أكبر من )الثانويوالثالث 

 في، التي تمر بيا المدينة نتيجة الختالل الوضع األمني، وما تركو من أثر الخانقةواالقتصادية واالجتماعية 
 يختمف المرحمة نفسيا في الطموح ( أن مستوى5115) ، حيث يذكر شبيركافةً  مظاىر حياة األفراد المقيمين فيو

 يمر فاإلنسان النجاح. بخبرات ومميئاً  السارة، باألحداث الجديد زاخراً  العام السيما إذا كان آخر، عام إلى عام من
 والخبرات األحداث تمك كانت إذا سيماال طموحو، مستوى من يرفع ما وىذا ووقائع جديدة؛ وأحداث جديدة بخبرات
ن ايجابية،  توفرت ما إذا والعاطفي، النمو العقمي واالجتماعي مع جنب إلى جنباً  يسير الطموح نمو مستوى وا 
  .(30: 5115شبير،لنمو الطموح ) أو المييئة المشجعة المناسبة الظروف

لكن أغمب العائالت مرت بظروف صعبة كفقدان أحد أفرادىا، أو خسارة ممتمكاتيا المادية، وتدىور 
معيميا، وسفر بعض أفرادىا وتفرق البعض اآلخر في البالد المختمفة، ىربًا من األخطار المحيطة بيم في عمل 

مناطق النزاع، أو بحثًا عن الرزق الذي ضاقت فرصو في البمد كما يحدث في كل بمد تمر بو النزاعات المسمحة. 
ي، مما يجعل الرؤية المستقبمية غامضة، وقد أثرت كل ىذه الظروف وال زالت تؤثر في حياة األفراد بشكل سمب

ىذا ويعتبر التطمع إلى المستقبل والتفاؤل بو، ووضع األىداف وتخطيطيا من المكونات األساسية لمطموح، 
 ويواجو أفراد المجتمع في الفترة الحالية صعوبة في ىذين الجانبين مما يؤثر سمبًا عمى تطور مستوى طموحيم.

لممدينة يبقى أثر التقدم في الدراسة في المرحمة الثانوية المينية، واالقتراب من في ظل الوضع الكمي 
ثرًا ضعيفًا في مستوى الحصول عمى الشيادة الثانوية في تخصص ميني يفتح باب العمل لمطالب، يبقى مؤ 

 ن فرص العمل المتاحة لممتخصصين ذوي الخبرة تضيق بيم ذرعًا.إطموحو، إذ 
( الذي لم يجد فروقًا في مستوى الطموح تعود 1055الحالية مع دراسة القطناني ) الدراسةنتيجة وتتفق 

(، 1050لمسنة الدراسية لدى عينتو من طمبة الجامعة، بينما وجدت بعض الدراسات كدراسة عمي وصاحب )
 .( أن مستوى طموح الطمبة يرتفع مع تقدميم في سني دراستيم1001وىنسون )
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فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح بين طمبة التعميم المهني  كهناهل التساؤل التاسع: 
 لمتغير التخصص الدراسي؟ تعزى

درجات طمبة التعميم الفروق بين متوسطات داللة لمتعرف عمى  تحميل التباين األحادي استخدمت الباحثة
متوسطات درجات طمبة  تيالجدول اآلويبين الطموح،  مستوى عمى مقياسبتخصصاتيم الدراسية المختمفة  الميني

 (.09نتائج تحميل التباين في الجدول ) وجاءتكل من التخصصات الدراسية عمى مقياس مستوى الطموح، 
 متوسطات درجات طمبة كل من التخصصات الدراسية عمى مقياس الميول المهنية( 08جدول )

 

 التخصص الدراسي عدد الطمبة المتوسط الحسابي

صناعةال 51 92.0784  
تجارةال 116 90.3448  
النسوية فنونال 55 87.5091  
بحاسو تقنيات ال 53 92.7925  

 لمتخصص الدراسي والتي تعزىمقياس مستوى الطموح  متوسطات درجاتل األحادي نتائج تحميل التباين( 09جدول )
مصدر 
 التباين

 مجموع المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 قيمة
 الداللة

 الداللة

 299.671 3 899.012 بين المجموعات
 271 27896.356 داخل المجموعات دالة 0.035 2.911

102.939 
 274 28795.367 الكمي

( مما يدل عمى وجود 0,01( وىي أقل من )0,031( أن قيمة الداللة بمغت )51يتبين لنا من الجدول )
تعزى لمتغير التخصص الدراسي، وقد قامت الباحثة بتطبيق اختبار  فروق دالة إحصائيًا في مستوى الطموح

 :تيتوكي لممقارنات البعدية لمعرفة اتجاه ىذه الفروق، كما ىو موضح في الجدول اآل
 لمتخصص الدراسي والتي تعزىمستوى الطموح في  ( نتائج اختبار توكي لداللة الفروق22جدول )

 حاسوبتقنيات ال النسوية فنونال تجارةال صناعةال مستوى الطموح
 0.714 4.569- 1.733- - صناعةال

 2.447 2.835- -  تجارةال
 *5.283- -   النسوية فنونال

 -    تقنيات الحاسوب
 .(0,01*دال عند مستوى داللة )
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حيث يتبين لنا وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسط درجات طمبة ثانوية تقنيات الحاسوب وطالبات 
الفنية النسوية عمى قياس مستوى الطموح، وذلك لصالح طمبة ثانوية تقنيات الحاسوب، إذ بمغ متوسط  الثانويات
(، كما ىو موضح في 87.5( في حين بمغ متوسط درجات طالبات الثانويات الفنية النسوية )92.79درجاتيم )
التخصصات المينية المدروسة، بينما (، أي أن طمبة ثانوية تقنيات الحاسوب ىم األعمى طموحًا بين .5الجدول )

كانت طالبات الثانويات الفنية النسوية ىن األقل طموحًا ضمن طمبة التعميم الميني، عمى الرغم من كون مستوى 
 طموح طمبة جميع التخصصات التعميم الميني لدى العينة المدروسة يفوق المتوسط. وتفسر الباحثة ىذه النتيجة

ىو التخصص األعمى درجة في القبول بين التخصصات المينية، كما أن  بأن تخصص تقنيات الحاسوب
تمثل األكاديمي بعد الثانوية يعتبر األفضل بين الثانويات المينية، حيث أن كمية اليندسة المعموماتية  مستقبمو
واىتمام  جيا الرقميةنحو التكنولو المجتمعي عمومًا الزدياد التوجو  لكثير من طمبة الفرع العممي لاللتحاق بيا، ىدفاً 

عبر االلتحاق  كما يجد الطمبة الوصول إلى كمية اليندسة المعموماتية ،المراىقين بشكل خاص بيذه التكنولوجيا
بثانوية تقنيات الحاسوب طريقًا مختصرًا، حيث تنخفض المنافسة ويسيل تحقيق التفوق، فعندما يسعى الطالب 

ساسي، وتؤىمو ىذه الدرجة لاللتحاق بتخصص تقنيات الحاسوب، فيو إلحراز درجة مرتفعة في شيادة التعميم األ
طالب يسعى نحو التفوق والتميز، وال يكتفي بدرجة لنجاح أو درجة القبول في الثانوية العامة، مما يدل عمى رغبة 

 قوية في السعي نحو تحقيق الدرجة األفضل، وطموح مرتفع نحو التميز واإلنجاز المرتفع.
من ذلك فإن االلتحاق بالثانويات الفنية النسوية يعد الخيار األخير لمطالبات المواتي لم وعمى النقيض 

يحرزن درجات كافية لاللتحاق بالثانوية العامة، وأغمقت أبواب ثانوية تقنيات الحاسوب والثانوية التجارية في 
عادة السنة األخيرة من التعميم أوجيين، فكانت الثانوية الفنية النسوية بدياًل عن الجموس في المنزل، أو إ

األساسي. فالطالبة التي حصمت عمى درجة منخفضة في شيادة التعميم األساسي؛ ىي في أغمب األحيان طالبة 
قميمة االىتمام بتفوقيا في التحصيل الدراسي، ال تطمح إلى الكثير ألن التعميم ىو بوابة الطموح لمطالب في 

السنوات األخيرة ارتبط اإلنجاز األكاديمي المرتفع بالمكانة المرموقة في المجتمع  المرحمة األساسية والثانوية، وفي
ارتباطًا يكاد يكون حتميًا، فعندما يحقق الطالب الدرجات األعمى فيو بذلك يضمن المستقبل المشرق، أما الطالب 

 الذي ال ييتم بيذا األمر فيو طالب يفتقر لمطموح والسعي نحو مستقبل أفضل.

طموح الفرد يعتمد بشكل كبير عمى المجموعات المنظمة التي ينتمي إلييا كاألسرة والثقافة ن كما أ
ألن الفرد يقابل أفرادًا من محيطو االجتماعي بشكل متكرر ويتشارك معيم المعمومات،  ،والعضويات االجتماعية

ين مع األفراد اآلخرين، لذا فإن كما أن ىناك منافسة بينو وبين أفراد جماعتو تتطمب منو البقاء عمى مستوى مع
فعندما ينتمي الشخص إلى مجموعة ضعيفة (، Lee,2000: 23مستوى طموح الفرد يعتمد عمى معايير جماعتو )

التنافس أو الرغبة في التميز، ال يجد غالبًا ذلك الدافع لمعمل والسعي لمتفوق عمى أقرانو مما يؤثر عمى مستوى 
 طموحو.
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( حيث وجد فروقًا في مستوى الطموح بين طالب 1053وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزىراني ) 
فراج و  (،1050الثانوية من الفرعين العممي واألدبي، لصالح طالب الفرع العممي، وتوصمت دراستا المشيخي )

 لكميات العممية، ووجدت دراسةإلى وجود فروق بين طمبة الكميات العممية واألدبية لصالح ا (1006ومحمود )
المرتفع مقارنة بالطمبة ذوي التحصيل المنخفض، كما  التحصيل ذوي الطالب فئة فروقًا لصالح (1001بركات )

( فروقًا في مستوى الطموح لصالح طمبة الفرع العام العممي من الثانوية، مقارنة 51.3وجدت دراسة المساعيد )
يم الميني التجاري، وكانت الفروق لصالح طمبة التعميم األدبي مقارنة بطمبة بطمبة الفرع العام األدبي والتعم

فروقًا في مستوى الطموح لصالح طمبة الكميات  (1055القطناني ) والتعميم الميني التجاري، بينما وجدت دراسة
 األدبية مقارنة بطمبة الكميات العممية.

عض الطالب بالثانويات المهنية عمى الرغم من ما العوامل المؤدية إلى التحاق ب التساؤل العاشر:
 إمكانية التحاقهم بالثانوية العامة؟

في اإلجابة عمى ىذا التساؤل عمى المنيج الوصفي عبر تحميل دراسات الحالة، التي  الباحثةاعتمدت 
أجرتيا مع خمسة من طالب التعميم الثانوي الميني، والذين سمحت ليم درجاتيم في شيادة التعميم األساسي 

ثة ىؤالء الطمبة من الثانوية بااللتحاق بالثانوية العامة؛ ولكنيم فضموا الدراسة في الثانويات المينية، واختارت الباح
الصناعية، كونيا الثانوية التي تستقطب أكبر عدد من الطمبة الحائزين عمى درجات تؤىل لاللتحاق بالتعميم العام، 

( من طالبيا األوائل االلتحاق بكميات اليندسة المالئمة لتخصصاتيا، وىي كميات مرغوبة مقارنة 3%وتوفر لـ )
التي يمتحق بيا خريجو التعميم الميني التجاري، وكمية الفنون الجميمة التي تمتحق بيا  بكمية االقتصاد والتجارة

، وىم جميعًا خريجات التعميم الفني النسوي. تعرض الباحثة في ىذا الفصل ممخصًا لدراسات الحاالت الخمس
، وىم من (5105-5104العام الدراسي ) بداية فيالصناعي بالصف األول الثانوي الميني  ممتحقون طالب

أنين ال  ؛مثانويات المينية التي تدرس فييا اإلناثالكوادر اإلدارية لالذكور حيث تبين من إجراء مقابالت مع 
تؤىمين لمدراسة في الثانويات  عمى درجات في شيادة التعميم األساسي في حال حصولينيمتحقن بالتعميم الميني 

 .العامة
 الحالة األولى )وليد(:

الميني، يدرس تخصص الميكاترونيكس في الثانوية الصناعية  الثانويوليد طالب في الصف األول 
 ( درجة في شيادة التعميم األساسي.547ستة عشر عامًا، وأحرز ) العمرالرابعة، يبمغ من 

 االجتماعي:-وضع األسرة الثقافي -أ 
وليد ىو الولد األصغر في عائمة مكونة من ولدين وبنت واحدة، والده حاصل عمى شيادة التعميم 
االبتدائي ويعمل خياطًا، بينما حصمت والدتو عمى شيادة التعميم األساسي وتعمل في الخياطة أيضًا، درس أخوه 
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صمت أختو عمى شيادة التعميم الثانوي، في الثانوية المينية والتحق بمعيد تقني، ولكنو ال يعمل بشيادتو، بينما ح
 ولم تكمل تعميميا.

 التحصيل واختيار التخصص الدراسي: -ب 
كان مستوى وليد التحصيمي متوسطًا، وتوقف عن الدراسة لعام دراسي واحد في سنتو األخيرة من التعميم 

ووجيتو والدتو إلى  ،تياألساسي، ثم التحق بمعيد تعميمي وحصل عمى شيادة التعميم األساسي في العام اآل
االلتحاق بالتعميم الميني رغبة منيا في تفوقو فيو والتحاقو بكمية اليندسة، لكن ىذه الرغبة ىي رغبة األم إذ أن 
وليد يرغب في االلتحاق بالكمية الحربية، ليصبح ضابطًا. ولم يتدخل األب أو أي من أفراد العائمة في ىذا 

والدتو، لكنو صمم عمى الحصول عمى الشيادة الثانوية العامة وتحقيق  االختيار الدراسي، ورضخ وليد لرغبة
 طموحو، بعد حصولو عمى الشيادة الثانوية المينية وتحقيق طموح والدتو لو.

 الميول المينية ومستوى الطموح: -ج 
عند تطبيق كل من مقياس الميول المينية ومقياس الطموح عمى وليد، تبين أن الميل المسيطر لديو ىو 

ميل الواقعي، وىو ميل مناسب لمتخصص الذي التحق بو )ميكاترونيكس(، ويميو الميل اإلقناعي، حيث يعبر ال
فيو عن رغبتو بالسيطرة والتحكم باآلخرين مما يتناسب مع رغبتو بااللتحاق بالسمك العسكري، كما تبين أن لديو 

 (.78( حيث أن المتوسط الفرضي )91مستوى طموح يفوق المتوسط )
ى الرغم من رغبة وليد في دراسة الفرع الثانوي العممي، إال أن ميولو التي عبر عنيا تناسب التعميم فعم

الذي شجعتو والدتو عمى االلتحاق بو، ولربما كان طموحو في االلتحاق بالكمية الحربية رغبة مؤقتة، ناتجة عن 
 .الظروف األمنية السيئة التي يمر بيا بمدنا في فترة إجراء الدراسة

 الحالة الثانية )محمد(:
لكترون في الثانوية الصناعية الرابعة، ول الثانوي الميني، يدرس تخصص اإلمحمد طالب في الصف األ

 ( درجة في شيادة التعميم األساسي.503عامًا، وأحرز ) عشريبمغ من العمر خمسة 
 االجتماعي:-وضع األسرة الثقافي - أ

الثاني في عائمة مكونة من سبعة أبناء، والده حاصل عمى شيادة التعميم األساسي  الولدمحمد ىو 
ويعمل في تجارة البناء، بينما حصمت والدتو عمى شيادة التعميم االبتدائي وىي ربة منزل، يدرس أخوه الذي يكبره 

منو تالمذة في مرحمة  بعامين تخصص الكيرباء في الثانوية المينية الصناعية، بينما ال يزال إخوتو األصغر
 التعميم األساسي.

 التحصيل واختيار التخصص الدراسي: - ب
كان مستوى محمد التحصيمي متوسطًا، ولم يواجو صعوبات دراسية، ومن ىواياتو إصالح وتركيب 
شواحن اإلضاءة، دفعتو ىذه اليواية إلى التخصص فييا وااللتحاق بيذا الفرع من التعميم الميني الصناعي، حيث 
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محمد ال يفضل المواد العممية التي يدرسيا طمبة الفرع العممي من الثانوية العامة، لكنو يطمح إلى دراسة  أن
الطالب في الثانوية الصناعية عمى اتخاذ ىذا  أبوه وأخوهالجامعية، وشجعو  المرحمةلكترونية في اليندسة اإل

 القرار.
 الميول المينية ومستوى الطموح: - ج

عند تطبيق كل من مقياس الميول المينية ومقياس الطموح عمى محمد، تبين أن الميل المسيطر لديو 
واسعة مع كل اجتماعية ىو الميل االجتماعي يميو الميل البحثي، وتفسر الباحثة ىذا الميل بأن لمحمد عالقات 

دراسي الصناعي، كما تبين أن ، لكن ىذا الميل ليس األنسب لمن يرغب بدراسة التخصص الوأىمو فتيان الحي
( 014لديو مستوى طموح مرتفعًا يساعده عمى تحقيق طموحو في التفوق وااللتحاق بكمية اليندسة، حيث أحرز )

 ( درجة.78درجات عمى مقياس الطموح في حين أن المتوسط الفرضي لممقياس )
ميول في ضوء رغبتو وفقًا لميول محمد فإن تخصص تقنيات الحاسوب ىو التخصص األنسب ليذه ال

عدادىا، مما يالئم ذوي الميل البحثي،  بالتعميمبااللتحاق   كما أنالميني، حيث تتطمب التعامل مع البرمجيات وا 
 مستقباًل. ميندسةل توالميل التحميمي يناسب دراس

 (:عدنان) الثالثةالحالة 
في الثانوية الصناعية الرابعة،  الكيرباءعدنان طالب في الصف األول الثانوي الميني، يدرس تخصص 

 ( درجة في شيادة التعميم األساسي.554عشر عامًا، وأحرز ) ثمانيةيبمغ من العمر 
 االجتماعي:-وضع األسرة الثقافي - أ

 األساسي، والده حاصل عمى شيادة التعميم وبنتينفي عائمة مكونة من ولدين  األولعدنان ىو الولد 
وىي ، بينما حصمت والدتو عمى شيادة التعميم األساسي كما يدير معماًل صناعياً ، والتصديرفي االستيراد ويعمل 
 .امتعميمي ، ولم تكمالإلى الصف السابع األساسي في تحصيميما الدراسي هاصمت أختو  ،ربة منزل

 التحصيل واختيار التخصص الدراسي: - ب
ساسي، لكنو كان يشعر في المرحمة األولى من التعميم األ كان مستوى عدنان التحصيمي متوسطاً 

في عمر الثانية عشرة عندما كان تمميذًا في الصف  توقف عن الدراسةف المدرسية، الحصصبالضجر أثناء 
السابع األساسي، والتفت إلى دراسة المغة اإلنكميزية، إذ أن والده كان يشجعو عمى تطوير مستواه فييا كي يساعده 

في المغة اإلنكميزية، لكن عندما وصل  متقدمصل عدنان إلى مستوى ويتولى أعمالو التجارية، فو  في المستقبل،
إلى عمر الثامنة عشرة، قدم امتحانات شيادة التعميم األساسي والتحق بالتعميم الميني الصناعي، رغبة في 

ن والده كان يصحبو إلى مصنعو، وكان عدنان يستمتع بيذه شيادة في المجال الذي يحبو، إذ إ الحصول عمى
الزيارات ويتعمم بعض األمور األساسية عن اآلالت، وشجعو والده كثيرًا عمى اتخاذ ىذا القرار، كي يكون مؤىاًل 

 إلدارة أعمال الوالد الصناعية والتجارية.
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 الميول المينية ومستوى الطموح:  - ج

أن الميل المسيطر لديو عند تطبيق كل من مقياس الميول المينية ومقياس الطموح عمى عدنان، تبين 
لألعمال التجارية، أكثر من التخصصات الصناعية، ويميو في الظيور وىو ميل مناسب  ىو الميل اإلقناعي،

كما  الميل االجتماعي مما يعزز رغبة عدنان في التعامل مع األشخاص ويصب في النجاح في المجال التجاري،
( درجة عمى مقياس الطموح في حين أن المتوسط 98فأحرز ) تبين أن لديو مستوى طموح يفوق المتوسط

 .( درجة78الفرضي ىو )
إكمال تعميمو، إال أن لديو ىدفًا واضحًا ومحددًا من التحاقو بتخصص عدنان في  تأخر من رغمعمى الف

والمينية الكيرباء في الثانوية المينية الصناعية، ولديو مستوى من الطموح يساعده عمى تحقيق أىدافو األكاديمية 
 مستقباًل. لكن وفقًا لميولو فالثانوية التجارية ىي الخيار األنسب.

 (:عبد الرحمن) الرابعةالحالة 
في الثانوية الصناعية  الكيرباءعبد الرحمن طالب في الصف األول الثانوي الميني، يدرس تخصص 

 عميم األساسي.( درجة في شيادة الت556عشر عامًا، وأحرز ) خمسة العمرالرابعة، يبمغ من 
 االجتماعي:-وضع األسرة الثقافي -أ 

في المعيد الصناعي والده درس ، وبنتين ثالثة أوالدفي عائمة مكونة من  الثانيعبد الرحمن ىو الولد 
بينما حصمت والدتو عمى كموظف في مديرية اإلسكان العسكري، ويعمل  بعد التحاقو بالثانوية المينية الصناعية،

درس أخوه الذي يكبره بعامين المرحمة االبتدائية، ثم ترك التعميم ويعمل  ،وىي ربة منزلشيادة التعميم األساسي 
 خياطًا، ولديو إخوة صغار دون سن التعميم.

 التحصيل واختيار التخصص الدراسي: -ب 
سي، وكانت حياتو المدرسية مستقرة، فوق المتوسط في التعميم األساكان مستوى عبد الرحمن التحصيمي 

ولديو ىواية في مساعدة والده الذي يصمح األجيزة الكيربائية كعمل ثان، مما شجعو عمى االلتحاق بالتعميم 
الصناعي ودراسة تخصص الكيرباء، رغبة منو في دراسة التخصص الذي يحبو ويتقن بعضًا من أساسياتو، 

 لكيربائية، كما شجعو والده عمى اتخاذ ىذا القرار.وسعيًا نحو االلتحاق بكمية اليندسة ا
 الميول المينية ومستوى الطموح:  -ج 

أن الميل المسيطر عند تطبيق كل من مقياس الميول المينية ومقياس الطموح عمى عبد الرحمن، تبين 
كس رغبة وترى الباحثة أن استجابتو عمى البنود الخاصة بالميل االجتماعي، تع لديو ىو الميل االجتماعي،

الطالب المستقبمية وليست الحالية في توسيع نشاطو االجتماعي، إذ يغمب عميو الخجل واالنطواء، ويميو في 
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مرتفعًا حيث كما تبين أن لديو مستوى طموح وىو يناسب التخصص الدراسي الذي اختاره،  الواقعيالظيور الميل 
 .( درجة78رضي لممقياس ىو )( درجة عمى مقياس الطموح، حيث أن المتوسط الف013أحرز )

ويرى عبد الرحمن في والده قدوة لو يرافقو ويمارس ىوايتو المفضمة بصحبتو، ويطمح إلى دراسة 
التخصص الذي درسو األب، بينما ال يظير ألمو دور مؤثر في حياتو. ورغم خجمو لكنو يتمتع بمستوى طموح 

 لميني.عمى تحقيق ىدفو من االلتحاق بالتعميم ا يساعدهمرتفع 
 (:غيث) الخامسةالحالة 

في الثانوية الصناعية الرابعة،  الكيرباءغيث طالب في الصف األول الثانوي الميني، يدرس تخصص 
 ( درجة في شيادة التعميم األساسي.564عشر عامًا، وأحرز ) خمسةيبمغ من العمر 

 االجتماعي:-وضع األسرة الثقافي - أ
ويعمل  حتى الصف السادس،والده درس ، ولدين وبنتفي عائمة مكونة من  الثانيغيث ىو الولد 

يحضر أخوه الذي يكبره بعامين لمفرع  ،وىي ربة منزل االبتدائيالتعميم  شيادةحصمت والدتو عمى ، و اً موظف
 العممي في شيادة الثانوية العامة، كما تحضر أختو لشيادة التعميم األساسي.

 الدراسي:التحصيل واختيار التخصص  - ب
جيدًا في التعميم األساسي، ويحب المواد العممية، التحق ثمانية فتيان من كان مستوى غيث التحصيمي 

، وكانت خبراتيم مع ىذا النوع من التعميم إيجابية، إذ كانوا من المتفوقين والتحقوا المينيأبناء عمومتو بالتعميم 
نفس التجربة، وااللتحاق بكمية اليندسة الكيربائية  بكميات اليندسة وتخرج بعضيم، مما حفز غيث عمى خوض

التي يطمح إلييا عن طريق التفوق في الثانوية الصناعية، ألنو ييتم بآرائيم ويقدرىا، كما أن والديو شجعاه عمى 
 أخذ ىذا الخيار.

 الميول المينية ومستوى الطموح: - ج
أن الميل المسيطر لديو ىو عند تطبيق كل من مقياس الميول المينية ومقياس الطموح عمى غيث، تبين 

( درجة، 89) كما تبين أن لديو مستوى طموح يفوق المتوسطالميل اإلقناعي، ويميو في الظيور الميل التحميمي 
واإلدارة وىو بعيد عن التخصص ويناسب الميل اإلقناعي األعمال التجارية  .(78المتوسط الفرضي ) أنحيث 

الدراسي الذي اختاره غيث، بينما يناسب الميل التحميمي المين البحثية والعممية، ما يناسب دراسة فروع اليندسة 
 المختمفة.

غيث لنفسو التفوق في الثانوية الصناعية، وسيولة المنافسة عمى الدرجات العميا، مقارنة بالدراسة  ويتوقع
الذي يدرسو أخوه، حيث يرى الطريق مميدًا إلى كمية اليندسة الكيربائية، مما يضمن لو مكانة في الفرع العممي 
 اجتماعية جيدة.
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 تعقيب عمى دراسات الحاالت:
بالنظر إلى أسباب االلتحاق بالتعميم الميني عمى الرغم من إمكانية االلتحاق بالتعميم العام، الذي يضمن 

 الثانوي لتعميممدراسة الجامعية بعد امقارنة بالخيارات المحدودة ل ،التعميم الثانويخيارات واسعة بعد نيل شيادة 
قبالو عميو، كما يؤثرالتحاق أشخاص يعرفيم الطالب بالتعميم الميني ؛ نرى أن الميني  في تفكيره بيذا الخيار وا 

بو، ويظير أثر ىوايات الطالب عمى االلتحاق  لتعميم وتشجيعيا لونحو ىذا ا نالحظ أىمية توجيو األسرة البنيا
المتعمقة بالتخصص الدراسي كإصالح األدوات الكيربائية، وتركيب أشكال بسيطة منيا في ىذا االختيار، بينما لم 
يكن الميل الميني المناسب لمتخصص وىو الميل الواقعي في ىذه الحالة، من العوامل األساسية إذ كانت ميول 

 الواقعي ىو الميل األكثر بروزًا.الطالب متنوعة ولم يكن الميل 
ذا قمنا  العوامل المؤثرة وفقًا لتكرارىا لدى الطمبة الذين أجريت عمييم دراسات حالة، نجد  بترتيبوا 

 :تيالترتيب اآل
 التحاق أحد أفراد األسرة بالتعميم الميني كاألخوة األكبر سنًا أو الوالد. -0
 نصيحة األىل وتشجيعيم. -5
 الطالب.مالءمة التخصص ليوايات  -3

( حيث وجد أن أفراد ,5105Shumba & Naongوتتفق الدراسة الحالية مع دراسة شومبا وناونغ )
العائمة ىم األشخاص األكثر تأثيرًا في االختيار الميني لطمبة السنتين األولى والثانية في كمية التربية، تالىم في 

( حيث كانت األسرة من أبرز 0994ة العصيمي )كما تتفق مع دراس التأثير المعممون، ثم األصدقاء والمعارف.
العوامل االجتماعية المرتبطة باختيار طالب الصف الثالث الثانوي لممين، يمييا األصدقاء، وكان دخل المينة 

(، ىذا وكانت القناعة 55: 5119الميني )الزىراني، باالختياروحوافزىا من أبرز العوامل االقتصادية المرتبطة 
( ىي 0995الشخصية ورغبة الوالدين وتأثير األصدقاء لدى طمبة التعميم الميني الزراعي في دراسة المالكي )

 (.81: 5118العوامل األىم في االختيار الميني )المخضوب،
حيث وجدا بعد إجراء مقابالت  (,0995Fisher & Gregفي حين أنيا تختمف مع دراسة فيشر وكريغ )

مع عشرين طالبًا وطالبة أن العامل الشخصي احتل المرتبة األولى في اختيارىم الميني، تاله دور العائمة، ثم 
 (.:09Grygo,2006المدرسة واألقران، واحتل المجتمع المكانة األخيرة )

 التوصيات والمقترحات:
 ي:بما يأت توصي الباحثة في ضوء نتائج ىذه الدراسة

ساسي، وذلك إدخال مقرر التربية المينية ضمن المناىج التعميمية ومنذ المرحمة األولى في التعميم األ -5
جية أخرى،  يا منلمساعدة التالميذ عمى التعرف عمى المين وتخصصاتيا من جية، واختيار ما يناسبيم من

عن طريق األنشطة الالصفية المناسبة، مما يساعد في توجيييم نحو معرفة ميوليم المينية وتنميتيا 
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وذلك بمساعدة المعممين في الثانويات التي تناسب ميوليم،  وتشجيعيم عمى متابعة دراستيم الثانوية
 والمرشدين االجتماعيين والنفسيين.

وعند الثانويات العامة أو الثانويات المينية،  قبوليم فياألخذ بميول الطمبة المينية في عين االعتبار عند   -1
رجاتيم في شيادة التعميم توزيعيم عمى التخصصات المينية ضمن التعميم الميني، بداًل من االكتفاء بمعيار د

تعميم اختبار موحد لمميول المينية من قبل مديريات التربية عمى مرشدي مرحمة التعميم األساسي، و 
 تحديد ميوليم المينية.األساسي، لتطبيقو عمى طمبة الصف التاسع األساسي، ومساعدتيم عمى 

، ومساعدة طمبتو عمى تحقيق أىدافو في رفد كافة اختصاصاتوبتوجيو االىتمام نحو قطاع التعميم الميني  -3
توجيو المزيد ور والنمو االقتصادي واالجتماعي، و البمد بالكوادر الفنية المؤىمة، مما يسيم في دفع عجمة التط

نية النسوية بما يجعميا ىدفًا لمطالبات ذوات الميول الفنية، بداًل من من العناية واالىتمام إلى الثانويات الف
 كونيا المالذ األخير عند الفشل في إحراز درجات تؤىل لاللتحاق بالتعميم الثانوي العام.

ميني أقرب إلى ربط مخرجات التعميم الميني بسوق العمل مما يجعل المستقبل الميني لطمبة التعميم ال -.
لقاء المزيد من الضوء عمى التعميم الميني في وسائل اإلعالم لتزويد األىل والمربين رار، و الوضوح واالستق ا 

 بمعمومات واقعية إيجابية عنو، وتحسين صورتو الشائعة من حيث أنو منفى لمطمبة المتأخرين دراسيًا. 

 وتضيف الباحثة عدة مقترحات لمنيوض بالتعميم الميني في سوريا ىي:
الضوء عميو في وسائل  وتسميطميم الميني وتزويد طمبة المدارس اإلعدادية بنشرات عنو، نشر الوعي بالتع -0

 اإلعالم، مما يسيم في تحسين صورة المجتمع عنو، وزيادة نسبة الطمبة الممتحقين بو بناء عمى رغباتيم.
وميوليم المينية، بداًل من تعديل آلية االلتحاق بالتعميم الميني لتصبح معتمدة عمى رغبات الطمبة وقدراتيم  -5

 االكتفاء بدرجاتيم في شيادة التعميم األساسي.
تعديل آلية االلتحاق بالتعميم الجامعي لمطمبة حاممي الشيادات الثانوية المينية، بحيث تعتمد عمى ما يحرزه  -3

من الطمبة ( %5وتم رفعيا إلى  %3الطمبة من درجات في ىذه الشيادات، بداًل من االكتفاء بنسبة ثابتة )
عددًا أكبر من طمبة الثانويات المينية لبذل الجيد في  يدفعاألعمى تحصياًل بغض النظر عن درجاتيم، مما 

دراستيم، ويجعل فرصة االلتحاق بالكميات المالئمة لتخصصاتيم أكثر عدالة، واعتمادًا عمى المستوى 
ة بآلية االلتحاق بالتعميم الجامعي لحممة التحصيمي لمطالب نفسو، وليس عمى مرتبتو بين زمالئو، وذلك أسو 

 الشيادة الثانوية العامة.
واليروب من الحصص، لضمان أكبر قدر من االستفادة مما  الغيابإلزام الطمبة بالدوام ومحاسبتيم عمى  -4

 يقدم ليم من معمومات وخبرات.
أسوة بالثانويات ذلك رشادي، و لدور اإلالمينية، لمحاجة الماسة إلى امرشدين نفسيين في كل الثانويات  تأمين -5

 العامة والتي قد يوجد فييا أكثر من مرشد.
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 ة الستكمال البحث في ىذا المجال:تيكما تقترح إجراء األبحاث اآل
دراسة تتبعية لمستوى طموح طمبة التعميم الميني بعد تخرجيم والتحاقيم بالكميات والمعاىد المناسبة  -5

 لتخصصاتيم.

بتفاعل التخصص الدراسي والميل الميني كالتوافق النفسي والميني، ومفيوم  تأثرىادراسة متغيرات أخرى في  -1
 الذات، والدافعية لإلنجاز، والثقة بالنفس.

 دراسة مقارنة لمستوى طموح طمبة التعميم الميني مقارنة بطمبة التعميم الثانوي العام. -3

 مسح الميول المينية لطمبة التعميم الثانوي العام.  -.

 الميول المينية بأكثر من طريقة لقياسيا.دراسة  -1

 الطموح الميني لدى طمبة التعميم الميني. -6

التأثيرات االجتماعية لاللتحاق بالتعميم الميني عمى طمبتو، والضغوطات التي قد تقع عمييم نتيجة ىذه  -1
 التأثيرات.

 .العامطمبة التعميم مقارنة ب المينيالمشكالت النفسية االجتماعية التي يعاني منيا طمبة التعميم  -.

 أسباب وعوامل التسرب المدرسي من التعميم الميني. -1
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 المراجع بالمغة العربية: 
البيئة األسرية لألطفال الموىوبين ودورىا في الوصول إلى إنجاز عالي )دراسة (. 2007أباظة، آمال ) .1

 المؤتمر العممي األول لقسم الصحة النفسية بكمية تربية جامعة بهنا، مصر.بحث مقدم إلى إكمينيكية(، 
لدراسي العالقة بين الطموح األكاديمي وأساليب المعاممة الوالدية والتحصيل ا(. 1994إبراهيم، إبراهيم ) .2

حولية كمية التربية، جامعة قطر،  )دراسة إمبريقية لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية بدولة قطر(،
(10،) 570-591. 

 .2وزارة التربية، سوريا، طالمعجم المدرسي،  (.2007أبو حرب، محمد خير ) .3
 وجية من فمسطينيةال المينية الثانوية المدارس في الميني التعميم مشكالت(. 2005أبو عصبة، مي ) .4

 الوطنية، نابمس، فمسطين. النجاح رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ،والطمبة المينيين المعممين نظر
التفكير اإلبداعي وعالقتو بكل من العزو السببي ومستوى الطموح لدى تالميذ (. 2004أبو ندي، خالد ) .5

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.، رسالة ماجستير غير الصفين الخامس والسادس االبتدائي
تقدير الذات وعالقتو بمستوى الطموح لدى عينة من طالبات كمية المعممات بجدة، (: 2010أحمد، هدى ) .6

 .60-11 ،(1) 16مجمة كمية المعممات، 
 القاهرة، مصر. الغريب، دار ،الشخصية وتكامل االنتماء (.1992ميخائيل ) أسعد، يوسف .7
)ترجمة فهد عبد اهلل(، دار الحارثي لمطباعة والنشر،  مدخل إلى نظريات الشخصية،(. 1990إنجمر، ب ) .8

  الطائف، السعودية.
رسالة  ،القمق من المستقبل وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة المرحمة اإلعدادية(. 2005بدر، سناء ) .9

 .بغداد، العراق ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية،
القدس المفتوحة  جامعة طمبة لدى الطموح بمستوى الذات مفيوم عالقة(. 2009بركات، زياد ) .10

 .255-219(، 2) 1، المجمة الفمسطينية لمتربية المفتوحة، المتغيرات ببعض وعالقتيما
العالقة بين التفاعل االجتماعي ومستوى الطموح لدى طمبة (. 2010البركات، صالح وياسين، عمر ) .11

 .120-109(، 3، مجمة الدراسات البيئية، )الثانوية في محافظة إربدالمرحمة 
 عمى ميدانية الحياة )دراسة والمينية بمشروع المدرسية االختيارات عالقة(. 2004بن أحميدة، سعاد ) .12

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر. الميني(، التكوين وطالب الجامعة طالب
الضغط النفسي وعالقتو بمستوى الطموح الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة (. 2005فاتح، محمد ) بو .13

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ورقمة، الجزائر.ثانوي
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دار نظريات الشخصية )البناء، الديناميات، النمو، طرق البحث، التقييم(،  (.1990جابر، جابر ) .14
 النهضة العربية، مصر.

دراسة مقارنة في مستوى الطموح والتحصيل الدراسي عند طمبة  .(1002)جريو، صادق كاظم  .15
  ، العراق.جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، الدراستين الصباحية والمسائية في جامعة بغداد

 .2، دار الفكر العربي، الرياض، السعودية، طالمراىقة(. 1998جالل، سعد ) .16
عمى التحصيل ومستوى الطموح  7E' Sام دورة التعمم المعدلة أثر استخد(. 1022الجوعاني، مجبل ) .21

 . 704-751( 71، مجمة ديالى، )لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات

 طالب لدى المينية الميول تنمية في التقنية بالكمية الدراسية البرامج دور (.1992راشد ) الحارثي، .18
 ة.السعودي مكة، القرى، أم جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة جدة، بمدينة الكمية

المدارس  في المينيين لممعممين الميني األداء تنمية المعموماتية في دور(. 2009حثناوي، واثق ) .19
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ،والمعممين المديرين نظر وجية من فمسطين في الصناعية الثانوية
 الوطنية، نابمس، فمسطين. النجاح

منشورات جامعة  طرائق تدريس العموم االقتصادية والتجارية )الجزء األول(،(. 1997الحسنية، سميم ) .20
 دمشق، دمشق، سوريا.

 ، من:26/03/2012تاريخ الحفظ: ، ىيا نجاىد لتطوير التعميم الفني(. 2012الحكيم، عمرو ) .21

http://www.egyedu.com/vb/entry.php/1744 
، مجمة تأثير مستوى الطموح وفقًا لمتغير جنس األطفال ومستوى تعميم األب(. 2004حمزة، جمال ) .22

 .83-53، (1)العموم التربوية، 
من:  20/12/2014؟ تاريخ الحفظ: التعميم الميني في سوريا إلى أين (.0202حيدر، رجاء ) .23

http://bara-sy.com/news-view-5719.html 
عالقة مشاىدة المراىقين لمدراما األجنبية المقدمة (. 2009الدسوقي، زكريا وعبد الدايم، صفاء ) .24

 .188-169، الثاني، عدد تشرين مجمة دراسات الطفولةبالقنوات الفضائية بمستوى الطموح لدييم، 
 .2، دار المعرفة الجامعية، مصر، طمناىج البحث في عمم النفس(. 1999دويدار، عبد الفتاح ) .25
وجية الضبط وعالقتيا بمستوى الطموح لدى بعض طالبات الجامعة  .(2002الذواد، الجوهرة ) .26

 .156-119 ،(3) 1مجمة دراسات عربية في عمم النفس،  السعوديات والمصريات )دراسة عبر ثقافية(،
التوجيو المدرسي والجامعي والتحصيل وعالقتو بأساليب المعاممة الوالدية، (. 2005زغينة، عمار ) .27

 قسنطينة، الجزائر.-غير منشورة، جامعة منتوري ةرسالة دكتورا

http://www.egyedu.com/vb/entry.php/1744
http://bara-sy.com/news-view-5719.html
http://bara-sy.com/news-view-5719.html


 المراجع

 

116 

 

116 

 3. ط ،القاهرة، مصر الكتب، عالم ،النفسي واإلرشاد التوجيو (.1998زهران، حامد ) .28
 الثانوية المرحمة طالب لدى المينية بالميول وعالقتو الطموح مستوى(. 2013سعيد ) الزهراني، .29

 .البحرين البحرين، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،الصناعية بالجبيل الممكية الييئة بمدارس
الكميات المينية  طالب من عينة القرار لدى واتخاذ الميني التفضيل(. 2009الزهراني، سمطان ) .30

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، السعودية.جدة بمحافظة
االختيار الميني وعالقتو بالتوافق النفسي لدى ضباط قاعدة الممك فيد  (.2008السويط، فواز ) .31

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، السعودية.الجوية
 .4، طالفكر العربي، القاهرة، مصر، دار األسس النفسية لمنمو(. 1998السيد، فؤاد ) .32
الضغوط وعالقتيا بمستوى الطموح لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية، (. 2012الشافعي، سهير ) .33

 .348-317(، 92مجمة كمية التربية ببنها، )
 السائدة ضوء الثقافة في المتغيرات ببعض وعالقتو الطموح لمستوى دراسة(. 2005شبير، توفيق ) .34

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.بغزة اإلسالمية جامعةال طمبة لدى
 ،بصرياً  المعاقين لدى الطموح ومستوى الذات بتقدير وعالقتو الخجل (.2010 (ربه عبدعمي  شعبان، .35

 .فمسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
الوظيفي وعالقتو باإلنتاجية )دراسة تطبيقية لموظفي جمارك منطقة الرضا (. 2002الشهري، عمي ) .36

 الرياض، السعودية.رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية، ، الرياض(
) ترجمة بوعمي ياسين(، دار الحوار، الالذقية،  أصل الفروق بين الجنسين،(. 1995شوي، أورزوال ) .37

 .2سوريا، ط
 ، مطبوعات إيجمز، مصر.مراىقة بال مشاكل(. 1997صابر، جوزيف ) .38
دراسة مقارنة في بعض المتغيرات النفسية والمعرفية بين ذوي التحصيل (. 2011العباسي، شيماء ) .39

، ورقة عمل مقدمة لممؤتمر العممي العربي الثامن لرعاية الموهوبين العالـي والمتدني من الطمبة المتميزين
 .172-139، 16/10/2011-15والمتفوقين، 

 الموىوبين الطمبة لدى السائدة المينية والتفضيالت الشخصية األنماط(. 2010هبة ) الحسين، عبد .40
 الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،)مقارنة دراسة) ىوالند أنموذج وفق عمى االعتياديين وأقرانيم

 .العراق بغداد، المستنصرية،
 مصر نهضة ،والشخصية الطموح مستوى في سيكولوجية دراسات  (.1990)كاميميا  الفتاح، عبد .41

 .3ط مصر، القاهرة، والنشر، لمطباعة
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 كمية طمبة لدى النفسية المتغيرات وبعض المينية الميول بين العالقة (.2007) أحمد الوهاب، عبد .42
 من: ،28/03/2012   تاريخ الحفظ: غزة، تدريب / مجتمع

http://www.edu.gov.sa/papers/index.php 
 كرة العبي لدى الطموح ومستوى لمفريق الجماعي التماسك بين العالقة (.2012ناصر) العزازمة، .43

 .فمسطين الوطنية، النجاح جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،الغربية الضفة في القدم
فاعمية برنامجي إرشاد جمعي يستندان لنظرية ىوالند وسوبر في تحسين (. 2011العزيزي، سيف ) .44

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نزوى، عمان.مستوى اتخاذ القرار الميني لطالب التعميم األساسي
 من الفمسطينية مناطق السمطة في الزراعي التعميم تواجو التي المشكالت(. 2007عميوة، بشير ) .45

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،  عالجيا، وسبل المدارس الزراعية معممي نظر وجية
 غزة، فمسطين.

 طمبة لدى الدراسي والتحصيل الشخصية بالقيم وعالقتيا المينية الميول (.2011عياش) العنزي، .46
 مؤتة، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،تبوك بمنطقة والتعميم التربية إدارة في الثانوي األول الصف
 .األردن مؤتة،

القياس والتقويم التربوي والنفسي )أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو  (.2000عالم، صالح الدين ) .47
 دار الفكر العربي، مصر. المعاصرة(،

ة دعم وعدالة المدرسين وعالقتيا بمستوى الطموح عند طمبة المرحم(. 2013عموان، سالي ) .48
 .402-386(، 2) 24، مجمة كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، اإلعدادية

أساليب التفكير وعالقتيا بمستوى الطموح لدى طالبات قسم (. 2010عمي، بشرى وصاحب، وجدان ) .49
-279، (63) ، مجمة كمية التربية األساسية، الجامعة المستنصرية،رياض األطفال كمية التربية األساسية

330. 
 والميول االجتماعية بالميارات وعالقتو االجتماعي(-الشخصي )الذاتي الذكاء(. 2010) خيرية عمي، .50
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 المالحق

 ( 1155( وتعديل عياد )5985مقياس الميول المهنية من إعداد هوالند ) 
  قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات الدراسة 
 ( بعد 1155( وتعديل عياد )5985مقياس الميول المهنية من إعداد هوالند )

 تعديالت المحكمين
  مقياس الميول المهنية النسخة النهائية التي تم تطبيقها من 
 (1115) مقياس مستوى الطموح من إعداد معوض وعبد العظيم 
 ( 1115مقياس مستوى الطموح من إعداد معوض وعبد العظيم)  بعد تعديالت

 نالمحكمي
  مقياس مستوى الطموح النسخة النهائية التي تم تطبيقها من 
 استمارة دراسة الحالة المستخدمة في الدراسة 
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 ( 1155( وتعديل عياد )5985إعداد هوالند ) ( مقياس الميول المهنية من5ممحق )

عالية  العبارة الرقم
 منخفضة متوسطة عالية جدا

منخفضة 
 جدا

      .أميل لمنشاطات التي تتطمب ميارات حركية 1
      .أميل لمعمل الذي يكون فيو تحٍد جسمي 2
      .أستمتع بعمل األشياء وتركيبيا وتصميحيا 3
      .عمل األدوات المختمفةأستمتع بتعمم كيفية  4

5 
أتجنب المواقف التي ليا عبلقة بالتعامل مع 

 .اآلخرين
     

      .أتميز بأني عممي في التعامل مع مشاكل الحياة 6
      .أفضل األعمال اليدوية 7
      .أفضل التعامل مع اآلالت والمعدات والنباتات 8
      .العقمية أفضل األعمال التي فييا تحٍد لقدراتي 9
      .أستمتع بالعمل الذي يتطمب أساليب تفكير جديدة 10
      .أميل لمعمل المعتمد عمى األدلة والبراىين 11
      .أستمتع بجمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا 12

13 
أفضل التفكير في حمول لممشاكل قبل التعامل 

 .معيا
     

14 
ب القدرة عمى أميل إلى الموضوعات التي تتطم

 .التنظيم والفيم
     

      .أىتم بالبحث عن عمل األشياء وعبلقاتيا 15
      .أفضل المين القائمة عمى التفكير العممي 16
      .أفضل العمل ضمن مجموعة أو فريق 17
      .أميل إلى المين التي تيتم بمساعدة اآلخرين 18
      .جتمعأميل لمعمل الذي يحسن من واقع الم 19
      .أميل لمعمل الذي يمبي حاجات اآلخرين 20
      .أتميز بميارات االتصال والتواصل مع اآلخرين 21
      .أستطيع أن أشرف عمى أنشطة اجتماعية 22
      .أمتمك ميارة تدريب وتعميم اآلخرين 23

24 
 .أمتمك ميارة إدارة المناقشة الجماعية
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25 
الذي يسمح لي بالتفاوض مع  أميل لمعمل
 .اآلخرين

     

26 
أميل إلى وضع مياراتي وقدراتي في منافسة 

 .اآلخرين
     

      .أتقن ميارة التحدث التي تحتاج إلى جيود عقمية 27

28 
أميل لمعمل الذي أستطيع من خبللو حل مشكبلت 

 .اآلخرين
     

      .أميل ألن أكون قائدا لمجموعة من الناس 29
      .أميل إلى األعمال التي تؤدي إلى الربح 30
      .أفضل صنع القرارات التي تؤثر عمى اآلخرين 31

32 
أستمتع بالنشاطات التي تتطمب ميارة عالية في 

 المتابعة
     

      .أفضل األعمال التي تتماشى مع القانون 33
      .أفضل العمل المكتبي ذا الساعات الثابتة 34
      .أميل لمعمل ذي البرنامج المحدد 35
      .أميل لمعمل ذي الساعات الثابتة 36
      .أفضل مواقف العمل الروتينية 37
      .وال عن تفاصيل العملؤ أفضل أن أكون مس 38
      .أميل إلى العمل في مكان ثابت طوال اليوم 39

40 
في أستطيع أن أنجز الكثير من األعمال المكتبية 

 .وقت قصير
     

      .أميل لمعمل المستقل مع قميل من المراقبة 41
      .أميل إلى األعمال التي أكون فييا متميزا 42
      .وليات تتغير باستمرارؤ أرغب بالعمل ضمن مس 43

44 
 عمال التي تعبر عن المشاعر بدرجةأفضل األ
 .عالية

     

      .النتباه لمتفاصيلأميل لمعمل الذي يتطمب الدقة وا 45
      .أميل لمعمل ذي اإلثارة 46
      .أستمتع بعمل التصميمات ذات الطابع الفني 47
      .أميل لؤلعمال غير المقيدة لحريتي 48



 المالحق

629 

 

129 

 ( قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات الدراسة 1ممحق )
 

 التخصص االسم

 رشاد النفسي  كمية التربية  جامعة حمب.األستاذ في قسم اإل أ.د. محمد قاسم عبد اهلل

 المدرس في قسم اإلرشاد النفسي  كمية التربية  جامعة حمب. د.مصطفى طيفور

 المدرس في قسم اإلرشاد النفسي  كمية التربية  جامعة حمب. د.منصور األش

 المدرس في قسم اإلرشاد النفسي  كمية التربية  جامعة البعث. د.حنان لطوف

 المدرس في قسم اإلرشاد النفسي  كمية التربية  جامعة حمب. هلل قدورد.عبد ا

 المدرس في قسم اإلرشاد النفسي  كمية التربية  جامعة حمب. أ.بنان كيالي

 المدرس في قسم اإلرشاد النفسي  كمية التربية  جامعة حمب. أ.عطيفة صقال

 لتربية  جامعة حمب.المدرس في قسم اإلرشاد النفسي  كمية ا أ.محمد شريف غريب

 المدرس في قسم اإلرشاد النفسي  كمية التربية  جامعة حمب. أ.ىديل قباني
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( بعد 1155( وتعديل عياد )5985( مقياس الميول المهنية من إعداد هوالند )3ممحق )
 تعديالت المحكمين

 منخفضة العبارة الرقم
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

 جدا
      التي تتطمب ميارة حركية تعجبني األنشطة 1
      أفضل األعمال التي فييا تحٍد لقدراتي العقمية 2
      أفضل العمل ضمن مجموعة أو فريق 3
      أحب اإلشراف عمى عمل اآلخرين 4
      أجيد إجراء الحسابات 5
      أفضل العمل المستقل بدون رقابة من أحد 6
      ة جسديةأميل لمعمل الذي يتطمب طاق 7
      أستمتع بالعمل الذي يتطمب أساليب تفكير جديدة 8
      أحب المين التي تقدم المساعدة لآلخرين 9

      أتحمس لمعمل عند وجود منافسين لي 10
      أفضل العمل المكتبي ذي الساعات الثابتة 11
      أميل إلى األعمال التي أظير فييا تميزي 12
صبلحياأستمتع  13       بفك األشياء وتركيبيا وا 
      أميل لمعمل المستند عمى األدلة والبراىين المثبتة 14
      أميل لمعمل الذي يحسن من واقع المجتمع 15
      أحب أن أعمل مندوبًا لممبيعات 16
      أميل لمعمل ذي الميام الواضحة المحددة 17
      باستمرار وليات تتغيرؤ أرغب بعمل يتضمن مس 18
      أجد متعة في معرفة آلية عمل األدوات المختمفة 19
      أفكر في حمول لمشاكل حياتي لكنني ال أنفذىا 20
      ألتزم بالقيم األخبلقية والدينية في حياتي 21
      أستطيع إقناع الناس بوجية نظري 22
      أحب التعامل مع األوراق والسجبلت 23
      ب بالعمل في المجال األدبي )كاتب  شاعر..(أرغ 24
      أتجنب األنشطة التي ليا عبلقة بالتعامل مع الناس 25

أميل إلى مشاىدة البرامج التمفزيونية التي تتطمب  26
 التفكير )مثل حل األلغاز(
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      عبلقاتي جيدة مع الناس المحيطين بي 27
      عة من الناسأرغب بأن أكون قائدًا لمجمو  28
      أفضل العمل وحدي بعيدًا عن الناس 29
      أالحظ الجمال في كل ما أراه )كاألبنية والشوارع..( 30
      أفضل العمل في مكان مفتوح عمى العمل في مكتب 31
      أفكر في أسباب األحداث وعبلقاتيا ببعضيا 32
      يم اآلخرينأرغب في العمل مستقببًل في تدريب وتعم 33
      أستمم زمام المبادرة عندما نتخذ أنا واصدقائي قراراً  34
      أىتم بالتفاصيل الدقيقة وأالحظيا 35
      أعبر عن مشاعري بطريقة فنية كالكتابة أو الرسم 36
      أحب التعامل مع الحيوانات والنباتات 37
      أرغب بالعمل في البحث العممي 38
      أساىم في حل مشاكل أصدقائي وعائمتي 39
      أتقن ميارة التحدث إلى اآلخرين 40
      أميل إلى العمل في مكان ثابت طوال اليوم 41
      أضفي لمستي الخاصة عمى كل ما أقوم بو 42
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 مقياس الميول المهنية النسخة النهائية التي تم تطبيقها من ( 4ممحق )

 تنطبق ال العبارة الرقم
 أبدا  

تنطبق 
 قميال  

تنطبق 
 أحيانا  

تنطبق 
 كثيرا  

تنطبق 
 تماما  

      تعجبني األنشطة التي تتطمب ميارة حركية 1
      أفضل األعمال التي فييا تحٍد لقدراتي العقمية 2
      أفضل العمل ضمن مجموعة أو فريق 3
      أحب اإلشراف عمى عمل اآلخرين 4
      ساباتأجيد إجراء الح 5
      أستمتع بالعمل الذي يتطمب أساليب تفكير جديدة 6
      أحب المين التي تقدم المساعدة لآلخرين 7
      أتحمس لمعمل عند وجود منافسين لي 8
      أفضل العمل المكتبي ذي الساعات الثابتة 9

      أميل إلى األعمال التي أظير فييا تميزي 10
صبلحياأستمتع بفك  11       األشياء وتركيبيا وا 
      أميل لمعمل المستند عمى األدلة والبراىين المثبتة 12
      أميل لمعمل الذي يحسن من واقع المجتمع 13
      أميل لمعمل ذي الميام الواضحة المحددة 14
      وليات تتغير باستمرارؤ أرغب بعمل يتضمن مس 15
      عمل األدوات المختمفةأجد متعة في معرفة آلية  16
      ألتزم بالقيم األخبلقية والدينية في حياتي 17
      أستطيع إقناع الناس بوجية نظري 18
      أحب التعامل مع األوراق والسجبلت 19
      أرغب بالعمل في المجال األدبي )كاتب  شاعر..( 20
طمب أميل إلى مشاىدة البرامج التمفزيونية التي تت 21

 التفكير )مثل حل األلغاز(
     

      عبلقاتي جيدة مع الناس المحيطين بي 22
      أرغب بأن أكون قائدًا لمجموعة من الناس 23
      أالحظ الجمال في كل ما أراه )كاألبنية والشوارع..( 24
      أفضل العمل في مكان مفتوح عمى العمل في مكتب 25
      أفكر في أسباب األحداث وعبلقاتيا ببعضيا 26
      أرغب في العمل مستقببًل في تدريب وتعميم اآلخرين 27
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      أستمم زمام المبادرة عندما نتخذ أنا واصدقائي قراراً  28
      أىتم بالتفاصيل الدقيقة وأالحظيا 29
      أعبر عن مشاعري بطريقة فنية كالكتابة أو الرسم 30
      أحب التعامل مع الحيوانات والنباتات 31
      أرغب بالعمل في البحث العممي 32
      أساىم في حل مشاكل أصدقائي وعائمتي 33
      أتقن ميارة التحدث إلى اآلخرين 34
      أميل إلى العمل في مكان ثابت طوال اليوم 35
      أضفي لمستي الخاصة عمى كل ما أقوم بو 36
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 (1115مقياس مستوى الطموح من إعداد معوض وعبد العظيم )( 5ممحق )

 الرقم العبارة دائما   كثيرا   أحيانا   نادرا  
 1 أسعى لتحقيق األىداف التي رسمتيا.    
 2 أعرف جيدًا ما أريد أن افعمو.    
 3 إنني واثق من تحقيق أىدافي.    
 4 اجيني من عقبات.أستطيع التغمب عمى ما يو     
 5 من األفضل أن يضع الفرد أىدافًا بديمة.    
 6 يشغمني التفكير في المستقبل.    
 7 أرى أن الحياة ستستمر ميما حدث.    
 8 أستطيع وضع أىداف واقعية في حياتي.    
 9 ينبغي االستفادة من التجارب الفاشمة.    
 10 أحدد أىدافي في ضوء إمكاناتي.    
 11 أشعر بالرغبة في الحياة.     
 12 أتطمع إلى المستقبل.    
 13 أسعى لتحقيق ما ىو أفضل.     
 14 لدي القدرة عمى تعديل أىدافي حسب الظروف.    
 15 أعتقد أن توظيف التطورات التكنولوجية مطموب.    
 16 لدي المقدرة عمى تحديد أىدافي.    
 17 تي واالستفادة منيا.أستطيع توجيو إمكانا    
 18 ينبغي عدم االستسبلم لمفشل.    
 19 أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل.     
 20 أستطيع استبدال أىدافي التي ال تتحقق.    
 21 أعتقد أن الفشل أول خطوات النجاح.    
 22 أؤمن بالقول " رب ضارة نافعة ".    
 23 ينتابني الشعور باليأس.    
ينبغي أن يستعد اإلنسان لمواجية المستقبل     

 بتحدياتو.
24 

 25 أعتقد أنو ال يوجد وقت يشبو الحاضر.    
 26 أعتقد أن المعاناة تكون دافعًا لئلنجاز.    
 27 أؤمن بأن بعد العسر يسر.    
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لدي الرغبة في مواكبة التحوالت الجوىرية التي     
 يشيدىا العالم. 

28 

 29 الحياة متغيرة.أدرك أن     
 30 أجد صعوبة في تقبل كل ما ىو جديد.    
 31 أرى أن التجديد أساس استمرارية الحياة بشكل جديد.    
 32 يشغمني التفكير في الماضي بمشكبلتو.    
 33 أؤمن أن كل ما ىو جديد ناتج لمجيودات سابقة.    
 34 أسعى وراء المعرفة الجديدة.    
 35 االطبلع عمى كل ما ىو جديد ومثير. أرغب في    

 36 أجد صعوبة في تخطيط ما أقوم بو من نشاط.    
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بعد تعديالت  (1115مقياس مستوى الطموح من إعداد معوض وعبد العظيم )( 6ممحق )
 نالمحكمي

تنطبق 
 تماما  

 تنطبق 
 كثيرا  

تنطبق 
 أحيانا  

 تنطبق 
 قميال  

 تنطبق ال 
 الرقم العبارة أبدا  

 1 أستفيد من التجارب الفاشمة     
 2 أطيل التفكير في المستقبل     
 3 أرى أن الحياة ستستمر ميما حدث     
 4 أشعر بالرغبة في الحياة     
 5 أسعى لتحقيق ما ىو أفضل     
 6 أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل     
 7 أعيش أفضل أيامي حالياً      
 8 مشكبلت الماضي يشغمني التفكير في     
 9 أضع لنفسي أىدافًا واقعية     
 10 أعرف جيدًا ما أريد أن أفعمو     
 11 أثق في إمكانية تحقيق أىدافي     
 12 أستطيع التغمب عمى ما يواجيني من عقبات     
 13 أسعى لتحسين وضع عائمتي     
 14 أحدد أىدافي في ضوء إمكاناتي     
 15 يل أىدافي حسب الظروفأستطيع تعد     
 16 أرغب بااللتحاق بالجامعة     

     
أجد صعوبة في التخطيط لما سأقوم بو من 

 أعمال
17 

 18 أتابع أخبار التطورات العممية والتكنولوجية     
 19 أرغب في التعرف عمى أصدقاء جدد     
 20 أدرك أن الحياة متغيرة     
 21 ما ىو جديد أجد صعوبة في تقبل كل     
 22 أرى أن التجديد أساس استمرارية الحياة     
 23 أرغب في االطبلع عمى كل ما ىو جديد     

     
لدي أىداف بديمة في حال فشمت في تحقيق 

 أىدافي
24 

 25 أؤمن بأن بعد العسر يسراً      
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 26 أعتقد أن الفشل يوصل إلى النجاح     

     
ن تجربتي في تحقيق عندما أفشل أستفيد م

 األفضل مستقببلً 
27 

ينتابني الشعور باليأس عندما تتأخر نتائج      
 عممي في الظيور

28 
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 مقياس مستوى الطموح ( النسخة النهائية التي تم تطبيقها من 7ممحق )
تنطبق 

 تماما  
 تنطبق 

 كثيرا  
تنطبق 

 أحيانا  
 تنطبق 

 قميال  
ال تنطبق 

 الرقم العبارة أبدا  

 1 أستفيد من التجارب الفاشمة     
 2 أطيل التفكير في المستقبل     
 3 أرى أن الحياة ستستمر ميما حدث     
 4 أشعر بالرغبة في الحياة     
 5 أسعى لتحقيق ما ىو أفضل     
 6 أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل     
 7 أعيش أفضل أيامي حالياً      
 8 عيةأضع لنفسي أىدافًا واق     
 9 أعرف جيدًا ما أريد أن أفعمو     
 10 أثق في إمكانية تحقيق أىدافي     
 11 أستطيع التغمب عمى ما يواجيني من عقبات     
 12 أسعى لتحسين وضع عائمتي     
 13 أحدد أىدافي في ضوء إمكاناتي     
 14 أستطيع تعديل أىدافي حسب الظروف     
 15 بالجامعةأرغب بااللتحاق      
 16 أجد صعوبة في التخطيط لما سأقوم بو من أعمال     
 17 أتابع أخبار التطورات العممية والتكنولوجية     
 18 أدرك أن الحياة متغيرة     
 19 أجد صعوبة في تقبل كل ما ىو جديد     
 20 أرى أن التجديد أساس استمرارية الحياة     
 21 مى كل ما ىو جديدأرغب في االطبلع ع     
 22 لدي أىداف بديمة في حال فشمت في تحقيق أىدافي     
 23 أؤمن بأن بعد العسر يسراً      
 24 أعتقد أن الفشل يوصل إلى النجاح     
عندما أفشل أستفيد من تجربتي في تحقيق األفضل      

 مستقببلً 
25 

ممي في ينتابني الشعور باليأس عندما تتأخر نتائج ع     
 الظيور

26 
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 ( استمارة دراسة الحالة المستخدمة في الدراسة8ممحق )
 

 رقم الحالة:     تاريخ إجراء دراسة الحالة: 
 معمومات عامة:-5

 السن:  الجنس:               االسم )اختياري(: 
 ة: الشيادة اإلعدادي درجات مجموعنوع التعميم:                           الصف الدراسي: 

 ىل ىو عمى قيد الحياة؟  األب:-1
 : المستوى التعميمي العمل:          إذا كانت اإلجابة بنعم: العمر:

 ىل ىي عمى قيد الحياة؟ األم: -3
 المستوى التعميمي:          العمل:         إذا كانت اإلجابة بنعم: العمر:  

  بما فييم الحالةاألخوة واألخوات: -4
 العمل/ الدراسة مستوى التعميميال العمر الجنس 
1     
2     
3     
4     
5     

مكان السكن الحالي والسابق  نزوح األسرة أو  األسرية واالجتماعية: الفردخية لبيئة الخمفية التاري -5
 .عدمو  طبيعة بيئة منطقة السكن

 الخبرات التعميمية: -6
 نوع المدرسة:  سنو عند دخول المدرسة:     -
 كيف كانت ردود فعمو أثناء التحاقو بيذه المدرسة؟  -
 المدارس السابقة التي التحق بيا:  -
 المواد التي يحبيا:  -
 المستوى التحصيمي:  -
 ما ىي الصفوف الدراسية التي أعادىا )رسب فييا(؟  -
 الصعوبات األكاديمية:  -
 الصداقات في المدرسة: )كثيرة  قميمة  عميقة(  -
 باألصدقاء: )سيئة  عادية  جيدة(عبلقتو  -
 المشكبلت السموكية في المدرسة: )غياب متكرر  ىروب  عدوانية  انطواء  نشاط زائد ......الخ( ....  -
 اليوايات وأنواع النشاط في المدرسة )ثقافي  اجتماعي ورياضي  فني(. -
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 الطموحات المستقبمية لممسترشد:  -
 وك العام:المظهر الحالي لممسترشد والسم -7
 العادات الحركية:  -
 المظير العام لممسترشد:  -
 الحالة المزاجية الدائمة: -
 :المطبقةالمقاييس  -8

 مبلحظات أخرى التاريخ النتيجة اسم المقياس
    الميول المينية
    مستوى الطموح

 العالقات األسرية: -9
 ما ىي الوسائل الترويحية بالنسبة لؤلسرة:   -
 التوتر عامة في األسرة: ما ىي مصادر   -
 ما ىو الوضع االقتصادي العام لؤلسرة:   -
 .خل منزلكم من حيث التفاىماداذكر من فضمك العبلقة األسرية  -
 المعاممة األسرية: )من حيث الطاعة  القسوة  المساواة  األلفة(  -
 أسئمة مفتوحة: -15

 ام وما سبب اختيارك ليذا الفرع بالتحديد؟ما السبب األساسي في التحاقك بالثانوية المينية بشكل ع 
 ىل أنت راض عن التحاقك بيذا الفرع من التعميم الميني؟ 
 ىل تجد في نفسك الميارات والقدرات المبلئمة لمتعميم الميني الذي التحقت بو؟ ما ىي؟ 
 ىل تجد التعميم العام صعبًا بالمقارنة مع التعميم الميني؟ ما الفرق بينيما؟ 
 معمومات حول التعميم في الثانويات المينية؟ كيف حصمت عمييا )قراءة  مشاىدة وسائل  ىل كنت تممك

 إعبلم  زيارة إلحدى الثانويات..(؟
   ىل ىناك أشخاص محددون من معارفك )صديق  معمم  مرشد نفسي..( أو عائمتك )أب  أم  أخ

 يف اقتنعت بالفكرة؟قريب..( شجعوك عمى اتخاذ قرار االلتحاق بالتعميم الميني؟ من ىم؟ وك
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 ملخص الدراسة

 الميول المهنية ومستوى الطموح في ضوء بعض المتغيرات
 دراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانويات المهنية في مدينة حلب

الدراسة إلى التعرف عمى كل من الميول المينية ومستوى الطموح لدى عينة من طالب  هىذ تىدف
وطالبات الثانويات المينية التابعة لمديرية التربية في مدينة حمب، ودراسة الفروق في الميول المينية ومستوى 

وتبين وجود راسي(، تعزى لمتغيرات )الجنس، الصف الدراسي، التخصص الدالتي و  ،الطموح لدى عينة الدراسة
تم اختيار العينة بشكل عشوائي من سبعة أثر لتفاعل الميل الميني والتخصص الدراسي في مستوى الطموح، 

وىي: الثانوية المينية  والتابعة لمديرية التربية ثانويات مينية في مدينة حمب من التخصصات األربعة الموجودة
( طالبة في الصفين 134طالبًا و) (141)وثانوية تقنيات الحاسوب، بواقع  ،الصناعية والتجارية والفنية النسوية

( 1995ترجمة عصفور ) ،تم استخدام مقياس الميول المينية المستند إلى نظرية ىوالند األول والثالث الثانوي.
عداد عياد ) معوض  (، وتم تعديمو من قبل الباحثة، كما تم استخدام مقياس مستوى الطموح من إعداد1111وا 
قامت الباحثة بتصميم استمارة دراسة حالة طبقتيا عمى كما ( وتم تعديمو من قبل الباحثة، 1115وعبد العظيم )

خمسة من الطالب، سمحت ليم درجاتيم في شيادة التعميم األساسي بااللتحاق بالثانوية العامة، ولكنيم التحقوا 
 لتي دفعتيم لاللتحاق بالتعميم الميني.بالثانوية المينية الصناعية، وذلك لمعرفة العوامل ا

(، وعالجت الباحثة البيانات 1115-1114تم تطبيق أدوات الدراسة في مطمع العام الدراسي )
 تحميل، و المستقمةلعينات اإحصائيًا باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واختبار "ت" لمعينة الواحدة، و 

كما قامت بتحميل دراسات الحاالت وتحميل التباين الثنائي، لممقارنات البعدية، لتباين األحادي، واختبار توكي ا
 ، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:كيفياً 
 طمبة التعميم الميني.األكثر انتشارًا لدى  الميني الميل االجتماعي ىو الميل -1
 .فوق المتوسططمبة التعميم الميني مستوى طموح  -1
الميل الميني والتخصص الدراسي في مستوى الطموح، مما يعني ارتفاع مستوى طموح عدم وجود أثر لتفاعل  -3

 الطمبة الذين تتالءم ميوليم المينية مع التخصص الدراسي الذي يدرسونو.
لصالح  في كل من الميل الواقعي والتحميمي واإلقناعي( 1.15دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )فروق  وجود -4

 دالة إحصائيًا في كل من الميل االجتماعي والتقميدي والفني بين الجنسين. فروق ، وعدم وجود الذكور
طمبة الصفين األول  في الميول المينية بين( 1.15عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) -5

 والثالث الثانوي.
طمبة التخصص الصناعي، بين في الميل الواقعي  (1.15دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )فروق  وجود -6

وطالبات الثانوية الفنية النسوية، وذلك لصالح طمبة التخصص الصناعي، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا 
 بين طمبة التخصصات المختمفة في بقية الميول المينية.
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لصالح بين الذكور واإلناث، وذلك مستوى الطموح في ( 1.15دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )فروق  وجود -7
 .الذكور

طمبة الصفين األول بين مستوى الطموح في ( 1.15دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )فروق  عدم وجود -8
 والثالث الثانوي.

مستوى الطموح بين طمبة ثانوية تقنيات الحاسوب، في ( 1.15دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )فروق  وجود -9
دالة إحصائيًا فروق  لصالح طمبة ثانوية تقنيات الحاسوب، وعدم وجود وطالبات الثانوية الفنية النسوية، وذلك

 بين طمبة التخصصات الدراسية األخرى.
العوامل المؤثرة في االلتحاق بالتعميم الميني عمى الرغم من إمكانية االلتحاق بالتعميم الثانوي العام وفقًا  -11

 لتكرارىا لدى الطمبة الذين أجريت عمييم دراسات الحالة:
 التحاق أحد أفراد األسرة بالتعميم الميني كاألخوة األكبر سنًا أو الوالد. -أ 
 نصيحة األىل وتشجيعيم. -ب 
 مالءمة التخصص ليوايات الطالب. -ج 
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Industrial vocational students, but there were no statistical indicative differences 

between other vocational specification students in their vocational interests.  

7- There were statistical indicative differences in the level of aspiration due to the 

gender on behalf of male students. 

8- There were no statistical indicative differences between first and third secondary 

school students in their level of aspiration. 

9- There were statistical indicative differences in the level of aspiration between 

Computer Technics vocational students and artistic vocational students, on behalf 

of Computer Technics vocational students, but there were no statistical indicative 

differences between other vocational specification students in their level of 

aspiration. 

10- The factors that made high achievers join vocational school were: 

 A family member had joined vocational school like father or elder brother. 

 Parents encouragement 

 Hobbies of the student which get along with the vocational specification he 

chose.  

This research recommends consideration students vocational interests by 

before they start their secondary schools, and helping younger students to identify and 

develop their vocational. Also this research suggest a number of studies in this field 

such as: a longitudinal study on the level of aspiration of vocational schools students, 

psycho-social problems  of the vocational school students and social effects of joining 

the vocational high school.  
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 Research Summary 

The Vocational Interests and the Level of Aspiration in the Light 

of Some Variables 

(A field Study on a Sample of Vocational Secondary School 

Students in the City of Aleppo) 

  

The current research aimed to  study the Vocational Interests and Level of 

Aspiration among a sample of vocational high school students (141 male, 134 female) 

in Aleppo city. This study also aimed to identify the differences in Vocational Interests 

and Level of Aspiration within the sample according to Gender (male/female), Class 

(first secondary year/third secondary year) and Vocational Specification (Industrial, 

Commercial, Artistic, and Computer technics), it also aimed to specify if there was an 

effect of the Vocational Interests interacting with Vocational Specification on The 

level of Aspiration. 

The sample consisted of (275) vocational high school students whom were 

chosen randomly from seven vocational high schools in Aleppo city. The researcher 

modified Holland's scale which was translated to Arabic by Asfor (1995) and modified 

by Aiad (2011). The researcher also modified Moawad & Abdulazeem Level of 

Aspiration scale (2005), and built a case study form to collect information about the 

reasons which made five high achiever students join the vocational high school instead 

of Public secondary schools. 

Research was conducted at the start of  (2014-2015) academic year, SPSS 

program was  used to extract results, and the researcher analyzed case studies. 

 The results of this research were: 

1- The social interest was the most frequent vocational interest among the sample of 

the study (%42). 

2- The sample level of Aspiration was above the hypothetical mean of the used   level 

of aspiration scale. 

3- There were no effect of the Vocational Interests interacting with Vocational 

Specification on The level of Aspiration which means whenever the student join 

the appropriate vocational specification for his vocational interests, his level of 

aspiration tends to get higher. 

4- There were statistical indicative differences in each of Realistic, Analytical, and 

Enterprising interests due to the gender on behalf of male students, but there were 

no statistical indicative differences between males and females in each of Social, 

Conventional, and Artistic interests. 

5- There were no statistical indicative differences between first and third secondary 

school students in their Vocational interests. 

6-  There were statistical indicative differences in the Realistic interest between 

Industrial vocational students and artistic vocational students, on behalf of   
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