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 الثالثة ةرالمحاض

المهني االختيار ياتظرن

 مومفه نع ثدتتح والتي. المهنـي باالختيـار الخاصـة ياتظرالن غوص إلى ةراألخي اتوالسن في االهتمام اتجه دلق 
 نوع والنفسية الجسمية وصحته يةراألس تنشئته قرـطو ,لتـهوفط اتروخـب الشخصـية سماته نوع نفسه نع درالف
 نوع عهوون مالتعلي ىومست رأث نوع المهنية تفضيالته نوع الشخصـية قيمه نوع المختلفة راتهدوق لهومي
 االختيـار عمليـة في المختلفـة سساتؤوالم رسةدوالم ةراألس دور نوع مجاله في لوالفاش الناجح درالف اترخب

. لالتفصي نم بشيء ياتظرالن هذه ثالباح ضريستع فوس يـلي وفـيما المهنـي

:الشخصية ياتظرن :أوالً  

 قام دراسات نضم ترونش المهنـي ووالنمـ االختيـار مجال في الشخصية على دتعتم ةديدع ونماذج ياتظرن زترب
 و نبـي ثيقةوال العالقة العلماء الءؤه دوأك ".لوسم" نرالقـ اذهـ نمـ الخمسـينات ةرفـت خالل سالنف علماء ضبع بها

 الحاجـات ثحي نم كوذل , الشخصية ياتظرون المهني االختيار عمليات رو آن"لمث"  و" دالنوه نوج" و" رشاف"
. واألعـمال نبـالمه ـةطتبرالم اضرواألمـ المختلفـة نالمهـ في نالعـاملي دعن الحياة وأنماط المهنية بالفئـات الخاصـة

 راتهدوق لهوومي واتجاهاتـه ةرالمبكـ لتهوفط في صالشخ اترخب نبي االرتباط أساس إلى ياتظرالن هذه دوتستن
 فيها ىري نهولك ومهنته يفتهظو يختـار درالفـ أن باعتبـار , المهنـي اختيـاره في ةرثؤالمـ الشخصـية لاموع نوبي

.  شخصيته صخصائ نع ريجدبالت ريعب بـه ماجـهدوان لالعمـ في نجاحـه وإن   حاجاته إشباع إمكانية

 : "   رو آن يةظرن −1 

 التي النفسية اقةطال لتقنية امهاداسـتخ في "فيرمـي ربجـاردن" المهنـي االختيار في يتهاظرن في رو آن" ترتأث دلق
 في "وماسل" يةظربن ترتأث كما ,لالعم ونحـ فـالطاأل اقةط خالله نم قفدوتت رتسي قيطرك لاأله بها مويق

 للتنشـئة بـأن ورأت التحليليـة يةظرالن في رووالالشع توالكب دويـرف عنهـا ثدتحـ التي راثيةوال لامووالع الحاجات
. لمهنته اختياره عملية في رآخـ دورا ً لفـطلل يـةراألس



 جميع ونم  إمكانية ددتح روثةوالم الجينات بأن : " رو آن ظرن وجهة نم المهني اررالق على يةراألس التنشئة رأث 
 درالف صخصائ باختالف فتختل بيعتهط ىدوم الجيني مالتحك اذه"  رو آن "ىرت راهظم وأن درالف صخصائ

 نس في بها رم التي اتربالخب طفق رتتأث ال درالف دعن راثيةوال صالخصائ بأن أيضا ً رو آن "ىروتـ المختلفـة
 بأن"  اندالـوال بهـا يسمح التي رجةدوبال ةراألس في واالقتصادي االجتماعي ضعووال بالثقافة رتتأث لبـ ,لةوفطال

 تدوأك نيدالوال اتجاهات رو آن "ىروت ,إشباعها مدع أو حاجاته بإشباع لفطلل بحسـ روـطتت لفـطال حاجـات
  .مستقبال ً هدعن المهني ووالنمـ ةرالمبك لةوفطال حلةرم في يراألس والج نبي عالقة هناك أن

 دعنـ درالف ىدل المهني االختيار عمليات في لةوفطال اترخب رثوت :  رو آن ىدل المهني االختيار داتدمح  
 وشخصيـ إنسـاني جـهوت ذات نمهـ في نويعملـ نيذالـ ادراألف وأن .االختيار اذه اررق اتخاذ حلـةرم إلى لهووصـ

 ةدع هناك. إنساني جـهوت ذات رغـي نمهـ في نويعملـ نيذالـ نم رأكث افئةدال ةرالمبك ملتهوفط اترخب ونركذيت
 نولك ,المهني االختيار في أهميتها عـلى عيـاطوق ً واضـحا ً دلـيال ً لتشـك ال راتدوالق كاءذال في وراثية لاموع
 راتدقـ تتجـه ثحيـ راتدالقـ في تباينًـا هنـاك وأن. راثيـةوال لامـوالع دهدتح أنثى أو ارذك ً نهووك صالشخ عون
 وأن ,مـثال ً يةواللغ احيوالن باتجاه اإلناث راتدق تتجه بينما ,الميكانيكية احيوكـالن نمعـي منحـى ونحـ روكذالـ

 فـائظوو نمهـ في نويعملـ نيذالـ األشخاص إن. البيئية لاموالع نضم لخدي راتدالق كتل نعـ رالتعبـي بوأسـل
 سالنف علماء لمث ممعه عالقات وبناء نيرباآلخ لالختالط ميال ً ونرهظي النـاس ونحـ جـهوت ذات وأعـمال

. نسيدوالمهن بيعةطال علماء لمث الناس ونح جهوت ذات رغي نمه في نويعمل نيذال ادراألف نمـ رأكث واالجتماع
 ةطاسوب دديتح يذال وه ىراألخ الشخصية لامووع الخاصة راتدوالق لوالمي به رطوتت يذال بواألسل إن

 فإنـه ,قوللس درالف بهذي مادعن فمثال ً, تلقائيـة رةووبصـ النفسـية اقةطال بها فرتتص التي والمناحي االتجاهات
 فـرتتص التـي المجـاالت قتتعل. الشخصية لهوومي اهتماماته نعـ فتكشـ دهدمحـ بضـائع أو معينـه أشـياء ركديـ

 حاجـات ددتحـ وراثيـة لامـوع هنـاك وأن ,لـةوفطال في واإلحباط اإلرضـاء احيوبنـ ادرلألفـ النفسـية اقـاتطال فيهـا
" وماسل" ارركاالسـتق األمنيـة والحاجات اءوواله عامطوال كالماء جيةولوالفسي الحاجات وهي دهادحـ كـالتي اإلنسـان
 . اتذال ريدوتق بوالح نيراآلخـ ريدوتقـ كـاالنتماء ىراألخـ الحاجـات إلى إضافة ,قوالقل والحماية امظوالن واآلمان

 ريقتص ال صالشخ افعيةدل األسـاسي روالمحـ وأن درالفـ إنجازات على رثؤت ريةووالالشع ريةوالشع احيوالن إن
.  طفق يمهاظوتن ريةوالالشع الحاجات ةوق على

 واهتمامها النفسية اقةطال جيهاتوت وأن المختلفة المجاالت في درالف اختيارات على رثؤت ريةوالالشع احيوالن إن
 ليشم لب بفحس المهنة على اذه قبطين وال, لنفسـه درالفـ يختارهـا التي نالميادي أو اندللمي األساسي ددالمح هي



 الحاجات وأن .بةوبصـع ضىرتـ حاجـات وهنـاك درالفـ دعنـ لةوبسـه ضىرتـ حاجـات هناك. جميعها الحياة مجاالت
 في العطلالست ًحبا يديب يذالـ لفـطفال مانعـه دوافـع كأنهـا وتصبح التالية الحاجات روهظ تمنع ضىرت التي

 التي الحاجات وأن ,فاقوالم ضبع في العطاالست إلى الحاجة فك إلى ديؤت الحاجة هذه فإن نمعي فقوم
 رالتـأثي يـةوق نووتكـ كوللسـل ريةوالشـع دافعية كاترمح تصـبح قالحـ توقـ إلى صالشـخ دعنـ إرضـائها لجؤي

 االتجاهات إن. إرضاؤها لأج التي بالحاجات ةطتبرم المهنية درالف اختيارات وأن اإلرضـاء لتأجيـ ةدمـ ردبقـ
 ,لفطال بتجن األول :ثالثة نم ادواحً نوتكـ وهـي داشرال كوسل على ستنعك يةدالوال و يةراألس والعالقات

 كوبسل طتبرت ةديدع مهنية عاتومجم ديدتح نيمك ومنهـا ,بـه دائزال االهتمام ثوالثال ,لفطال لتقب والثاني
 رمبك تقوب روهـظال في أدتبـ درالفـ سـيختاره يذالـ ىووالمسـت عةوالمجم زتمي التي صالخصائ إن. المهني داشرال
 درجة إلى واألنماط صالخصائ كتلـ دديحـ ةرواألس تالبيـ فقـوم وأن ,اهقـةرالم حلـةرم في لاألقـ عـلى ادجـ ً

 درالف حياة نم ةرمبك حلةرم في ةركبي



ابعةرال ةرالمحاض

 : دالنوه نوج يةظرن  - 2

 والثقافة البيئة لاموع نم لقليـ رغـي ددوع راثةوال نتاج نويك لمهنة اإلنسان اختيار أن ضرتفت دالنوه يةظرن أن
 دالنوه ضرويفت. بيعيةطال والبيئة والثقافية االجتماعية بقةطوال نيدالووال مالءزال كذل في بما الشخصية ىووالق
 فتصني نيمك انه كما أنماط ةدع إلى الشخصية مسـماته تشـابه اردمقـ أسـاس عـلى األشـخاص فتصني نيمك أنه

 أنماط نبي اوجةزالم وأن ,ضببع بعضها البيئات هذه تشابه أساس عـلى أصناف ةدع إلى فيها نويعيش التي البيئات
 يختار صفالشخ ,اعدواإلب واإلنجاز لوالتحصي المهني ارراالستق إلى ديؤي تشبهها التي البيئـة أنـماط مـع الشخصية

 ضارال لـه قويحقـ بالسـعادة رهوشع إلى ديؤي مما راتهدوق لهوومي الشخصية سماته مع قتتف التي المهنة عـادة
 دربالف قيتعل :الثاني و بالبيئة قيتعل :األول: أساسية محاور ثالثة على دتعتم دالنوه يةظرن رهوج إن     .النفسي

 وهي المهنية البيئات :األول: نمساري في للبيئة دالنوه مفه قلطوين. البيئة مع درالف لبتفاع قيتعل :ثالثال و
 عةومجم وهي االجتماعية البيئة :الثاني. االختيار ىدمـ جبهـاوبم دديحـ التـي المهنيـة لائدالبـ نمـ عةومجم
 ستة دالنوه حراقت دوق اذه   .االختيار دعن درالف ونح جهةوالم طوالضـغ ةدشـ جبهـاوبم دديحـ التي اترشؤالم

 الشخصية للسمات ميراله رطوالت والثانية ,المهنية البيئات األول سـمي للشخصـية أنـماط سـتة تقابلها مهنية بيئات
 سنفـ تالسـ المهنيـة البيئات طتأع دوق اذه ,تالس المهنية البيئات مع درالف فتكيـ مـيراله روـطالت اذه لويمث

 : هي والبيئات األنماط هذوه الشخصية األنـماط أسـماء

: في البيئة هذه نضم األشخاص فويتص اآللية أو الميكانيكية البيئة ويقابلها :Realicmotoric اقعيةوال البيئة −
 التي فاقوالم نويتجنب. − جسمية ومهارة ةووق كيارح ً تناسقا ً بلطتت التي اتطالنشا ونح لوالمي وانيةدالع− 
 ونزيتمي. − رالتفكي نم رأكث لوالفع فرالتص نويفضل. − نيراآلخ مع العالقة وذات يةظلف مهارات بلطتت



 اناتووالحي ةزواألجه واألدوات البارعة ويةدالي األعمال نويفضل. − الحياة لمشاك مع متعامله في نويميل مبأنه
 نالمه على األمثلة نوم . ةووالق المال لمث سةوملم أشياء مقيمه. − التعليمية والفعاليات ةدالمسـاع نوهـرويك
. النجارون ,الشاحنات وسائق ,نوالفالح ,العمال: البيئات هذه تمثلها التي

: − مبأنه البيئة هذه نضم األشخاص فويتص العقلي جهوالت أصحاب ويقابلها :Intellectual العقلية البيئة −  
. − ةطالسل نم رأكث موالفه ميظالتن إلى نوويميل ,بها فرالتص نم لالمشاك لوحل في رالتفكي نويفضل

.وعالقتها األشـياء لعلـ نعـ ثبالبحـ نوويهتمـ ضالغـام لالعم اتطونشا بالطبم نويستمتع

 األمثلة نوم. نيراآلخ مع العالقات نيووتك االجتماعي لالتفاع نويتجنب. − ثقيلة رغي واتجاهات مقي نويمتلك− 
 . األسنان علماء ,نويائيزالفي ,نوالباحث ,باءطاأل: البيئة هذه تمثلها التي نالمه على

: − يلي بما البيئة هذه نضم األشخاص فويتص االجتماعي جهوالت أصحاب ويمثلها :social االجتماعية البيئة −
 إنسانية األساسية مقيمه. − المهنية مافهدأه قلتحقي االجتماعية بالعالقات قتتعل ومهارات يةظلف مهارات نويمتلك
 بلطتت التي فاقوالم نويتجنب. − النفسية والمعالجة واإلرشادات االجتماعي ماتدوالخ مالتعلي نويفضل. − ودينية

: البيئة هذه تمثلها التي نالمه على األمثلة نوم. ةديدج مهارات بلطتت أو عقلية يقةطرب لالمشاك لح
 . الخ ....نوالمعلم ,وندشرالم ,نواالجتماعي نواألخصائي

 امزااللت: − بـ البيئة هذه نضم األشخاص فويتص مةزالملت البيئة وتقابلها :Conventional يةدالتقلي البيئة −
 التي فاقوالم نويتجنب. − ذووالنف ةطالسـل أصـحاب مـع لالعمـ في غبـةروال مةظواألن داعووالق نانيوبالق دوالتقي
. − دياَدوع ً ياظلف ً يماظتن ً نتتضم التي اتطالنشا نويفضل. − جسمية ومهارات شخصية عالقات إلى تحتاج

 نوويتجنب ضاءرال على نويحصل. − اعةطبال االمتثال خالل نم مأعماله ونزينج. − سالنف طضب على رةدالق
. تيبهاروت األشياء ميظبتن قتتعل التي األعمال إلى نويميل. − محياته في نوتيرال إلى نويميل . − قوالقل اعرالص
 ,نوالمحاسب ,تاريةرالسك أعمال ,كوالبن في قالصنادي أمناء: البيئة هذه تمثلها التي نالمه على األمثلة نوم

 . نوالمكتبي

 إتقان: − في البيئة هذه نضم األشخاص فويتص االقتصادية البيئة ويقابلها :Enterprising ةرالمغام بيئة −
 على رةدوق وسيادة ةطسل ميهدل ياءوأق ادركأف مأنفسه نوركدي. − عقلية دوجه إلى تحتاج التي يةظاللف المهارات

. − االجتماعي زكروالم ةوبالق نويهتم نواجتماعي. − دجي لبشك دةدالمح اللغة نويتجنب. − نيراآلخ على رالتأثي



 السياسة رجال: البيئة هذه تمثلها التي نالمه على األمثلة هذه نوم. العادية روغي ةطرالخ األعمال إلى نويميل
 . المبيعات وبيدومن األعمال ورجال والصحافة والمحاماة

 ةرالمباش رغي العالقات نويفضل: − مبأنه الءؤه فويتص الفني جهوالت أصحاب ويقابلها :Artistic الفنية البيئة −
 بلطتت التي لالمشاك نويتجنب. − اتيذال رالتعبي خالل نم البيئة مشكالت مع لالتعام نويفضل. − نيراآلخ مع

.جسمية مهارات بلطتت التي فاقوالم نويتجنب. − نيراآلخ مع لالتفاع

 على نيراآلخ نم رةدق رأكث. – سالنف طضب نم قليال ً ونرهظي. − عالية ثةواألن مقياس على مدرجاته− 
: البيئة هذه تمثلها التي نالمه على األمثلة نوم. سبالنف ميظع روشع نع رتعب مقيمه. − فيطالعا رالتعبي

 . نوسامرال ,األدباء ,اءرالشع ,نوسيقيوالم

 الخامسة ةرالمحاض

:اتذال مومفه ياتظرن :ثانياً

 كارول رهاوبل التي النماذج كتلـ وخاصـة اتذالـ مومفهـ نـماذج إلى المهنـي االختيار في ياتظرالن هذه تداستن
 نمزال ورربم تتضح دةدمح ذاتية ممفاهي نيولتك ادراألفـ لميـ على تدأك والتي ربوس دودونال جربزوجين زرروج
 مذواته نع ميهدل التي رةوبالص مقارنتها نمحاولي ملهوح نمـ نالمهـ معال نع ذهنية راوص ً اونويك موأنه
 ميظالتن باعتباره اتذال مومفه رتفسي نم ياتظرالن هذه قلطوتن. المهنية اراترالق ماتخاذه ارطإ في
 لتمثـ التـي رةوالصـ باعتبارهـا بها كيسل التي قطرال رريق يذوال ومثله افهدوأه وقيمه درالف ملمفـاهي يناميكيدالـ

 علماء زرأب نوم ,هقةروالم لـةوفطال حلتـيرم خـالل ريجدبالتـ زوتتمايـ درالفـ بمـيالد أدتبـ ارتقائيـة عملية وإنها ,نفسه
. ربوس دودونال جرب زجينـ وايلي ووماسل زرروج كارل اتذال مومفه ياتظرن في سالنف

:  جربيزجين يةظرن −  1



 أن أي اقعيةوال لعام: وهي المهنـي االختيـار عمليـة في متـتحك أساسـية اترمتغـي أربعة هناك أن جربيزجين ىري 
 فيةطالعا درالف واتجاهات مالتعلي عون ,حياته في نمعي واقع لتلبية تأتي بالمهنة قتتعل اراترق نم درالف هذيتخ ما

 هذهـ نتتضـم المهنـي االختيار عملية في راآلخ نع أهمية ليق دورً بيلعـ لك واالجتماعي الشخصية وقيمة
. المهنة باختيار خاصـة رعنـاص أربعـة يـةظرالن

اتوسن رعش اهادم زمنية ةرفت خالل وتنم عملية المهني االختيار – 

 . بةروالتج ةرالخب على قائمة االختيار عملية −  

 جهة نلهم المتاحة صرالفـ نوبي جهة نم راتهدوق درالف لومي ببسب رفيوبالت تنتهي المهني االختيار عملية −
 . ىرأخ

 ةرفت −ج. يبيةرالتق االختيارات ةرفت −ب. الخياري االختيار ةرفت −أ: المهني لالختيار اترفت ثالث هناك −
.اقعيةوال االختيارات

 ً ذيتخ أن يعطيست حتى خاللهـا نمـ روـطيت األعـمار نم مختلفة اترفت في ريم درالف بأن ورفاقه جربيزجين ىري
 له  ومالئمة مناسبة النهاية في تصبح حتـى واقعية رغي خياراته نوتك األولى لاحرالم ففي ,مناسبا ً مهنيا ً ارارق

 : يلي كما وهي ,اقعووال ,بيروالتج, الخيال حلةرم في لتتمث لاحرالم هذه أن جربيزجين ىروي

 فيهـا ريعـب إذ )  سـنة 11 -4 (اتوالسـن قروتسـتغ لـةوفطال ةرفت حلةرالم هذه لتتخل: التحليلي االختيار حلةرم −
 المهنية متفضيالته  نعـ ونريعـب فـالطاأل أن باعتبـار بللع جههوت قيطر نع يواللغ هوونم اختياره نع لفطال

 نم المهنية مجهاتهوت في ريجيدت رتغي ميهدل ليحص مث مهرعم نم ابعةرال السنة اليوبح ةرمبك نس في
 ببسب الكفاية مدوع نهوال نم عوبن فـالطاأل رويشـع ,والصلصال نيطال نم نهاويصنع التي باللع خالل

 تشبه ةديدع بأدوار والقيام مهدبتقلي نومويق نيذال نيداشربال مأنفسه مقارنة دعن مفاعليته مدبع مإحساسه
 . مأدواره

 وألعـاب اتطبنشـا لفطال مفيهاوتق التي السابقة ةرالفت دبع حلةرالم هذه تأتي : يبيرالتج  ئيدالمب االختيار حلةرم −
 األربعة لاحـرالم إلى ةرالفت هذه موتقس ), سنة 11 -8( رالعم اتوسن وفي اهقةرالم ةرفت خالل نووتك وهميـة
: اآلتية



 اختيار إلى بحاجتـه المهني بالنشاط لفطال باهتمام زوتتمي ) سنة 12 – 11( نالسني خالل وتقع : لالمي ةرفت −أ  
. يحبها ال ىروأخ يحبها نشاط أوجه نبي زويمي مهنته ديدوتح

 ً المهني اختيـاره في رةدالقـ لعامـ أو ةرفك بإدخال لفطال أدويب ) 14 – 13(اتوالسن لوتتخل: رةدالق ةرفت −ب
. نيرواآلخ أبيه بمهنة ارمتأث

 ناهقيرالم دعن ةوظملح اترتغي ثدوتح ) سنة16 - 15 (نالسنتي خالل ةرالفت هذه أدتب : القيمة ةرفت −ج
 كإشباع طبال مهنـة ونحـ االتجـاه كلذلـ ممجتمعه وحاجة موحاجته المهني ممستقبله في ربالتفكي ءوندويب

 تتبع نوويحاول مختلفة حياة بأسالي إلى دوتع المختلفة نالمه بأن ونرويشع ,واإلنسانية الشخصية موافعهدل
  . االتجاه اذه في ماهبهووم مإمكانته استثمار لوسب صروالف لالعم مجاالت

 فتتص عاجلة اراترقـ اتخـاذ ورةرض درالفـ ركديـ وفيها ) 18 – 17( نالسنتي لتتخل وهي: االنتقال ةرفت −د
 شخصيته في  استقاللية رأكث  يصـبح نـهوبك اررالقـ اذهـ لمث اتخاذ وليةؤمس وتحمله المستقبلية مهنته لوح اقعيةوبال

 نللمه الالزم ادداإلع عون وفي يختاره يذال   لالعمـ في يحققهـا التي والنتائج االجتماعي المكانة في ريفك ويصبح
 . المختلفة

 ـالبطال نبـي ديـةرالف وقرالف زبتماي فوتتص ) سنة 23 -18اتوسن حلةرالم هذه لتتخل: اقعيةوال حلةرم −
 اترفت ثالث حلةرالم هذهـ لوتشـم ,مهنة لك لباتطمت بوحس امجهروب بريدالت بأسالي اختالف ببسب عهاووتن

: وهي

المهنية ونـةربالم زويتميـ اتساعا ً رأكث نوويك الكلية بالطال لوخدب أدوتب :االستكشاف ةرفت −أ

 ,وواجباتها نللمه متهرـظن في نوواضـحي نمعـي مهني بمجال نيطتبرم فيها لبةطال ويصبح :روالتبل ةرفت −ب. 
 . لالكام روالتبل ةرفت إلى لوصوال في لبةطال ويتفاوت

. المهني اختياره في درالف ارراستق لوتمث :صالتخص ةرفت −ج

 : المهني االختيار داتدمح  



 منيزال رالعم مع قتتف وأنهـا ونمائيـة ريـةطوت عملية هي المهني االختيار عملية بأن رأوا دق ورفاقه جربيزجين إن
 عملية جربيزجين فووص ,الشخصية وحاجاته لالعمـ لبـاتطومت وإمكاناتـه راتـهدق نبـي اءمةوم عملية وأنها ,درللف

 الثقافة عون أن ثحي ,والثقافية يةوبرالت لامووبالع ,البيئة طبضـغ ةرمتـأث أنها أي اقعيةوبال المهني االختيار
 درالف دعن فيطعا دبع للك وأن فيةطالعا لاموبالع رتتأث بأنها أيضا ً ورأى العمليـة هذهـ في  دور ً لـه اهاوومست

 الخيار عملية في رآخ  دوًرا درالف ملقي بأن أيضا  ورأى معها بتتناس التي عةوالمتن المهنية صرالفـ نمـ اعوأنـ
 المهنـي



السادسة ةرالمحاض

 : ربوس يةظرن  - 2

 : ىري ثحي دراسته تسبق التي ياتظرالن نع المهني لالختيار ربوس ةظرن تاختلف

. فاةوال حتى الدةوال نم نمزال رعب دتمت عملية المهني االختيار إن −

 عليها قلطأ يةظرن في نالسـابقي نميوالمفهـ جمـع مادعنـ ثادح ً ريعتب اتذال موبمفه عالقته في االختيار إن - 
 االختيـار ةرـاهظ نعـ السـابقة راسـاتدلل تحليلـه خـالل نم يتهظرن ربوس بنى دوق          المهني والنم يةظرن

 موالقي راتدوالق لوالميـ نبـي يةوالتسـ وفي المهنـي قافـووالت وااللتحـاق االختيـار ممفـاهي نبي هزتميي وإمكانية
 درنوب و روكات زرروج كارل به جاء ما ربوس بأفكار رالتأثي في تساهم التي ياتظرالن نوم ةرفوالمت صروالف
 فصوب المتعلقة أفكاره قتحقي نع خالله نم درالف ثيبحـ انعكـاس إال وه ما درالف كوسل أن على وازرك نيذالل
 نفسه نع درالف مولمفه انعكاسا لتمث المهنية لوالمي مائولق االستجابات أن إلى درنوبـ أشـار كـما ,وتقييمهـا اتذال
     .بها نمؤي التي ةدالجام المهنية األنماط خالل نم

 اداتدواالســتع المهــارات ـرحص قيـطر نعـ فائوظال فتصني إعادة إلى ثديح منهج على يةظرالن هذه دوتعتم 
 طنم كان إذا ما ريرلتق دتساع نفسية واختبارات سمقــايي عــةومجم ريوــطوت المختلفــة فــائوظال ألداء بــةولطالم
 والنم عملية أما  ىراألخ اعواألن دون نالمه نم نمعي عون مع انسجاما ً رأكث الشخصية السمات نم نمعي

 لاحرالم هذوه ,المهني والنم واجبات سماها لاحـرم سبخمـ رتمـ أنهـا ربوس رأى دفق ذاتها دبح المهني واالختيار
 لالعمـ نعـ األفكـار نيوبتك درالف مويق حلةرالم هذه وفي سنة  18 – 14 رعم نم دتمت: رةوالبل حلةرم : هي

 كما وقيمه لهوومي راتـهدبق عيوالـ خالل نم المهنية افهدأه ديدتح فيها مويت المهني اتذال مومفه رطووي بالمناس
. المفضلة لمهنته طيطالتخ ميت كما وقيمه لهوومي راتهدبق عيوال خالل نم لمهنته طيطالتخ ميت

 روغي تقؤالم العام المهني الخيار نم درالف فيها لوينتق سنة 21-18 نم دوتمت : صوالتخص ديدالتح حلةرم 
. اررالق اذه قوتحقي ذلتنفي وريةرالض اتطوالخ ذويتخ ,ددالمح الخاص  المهني الخيار إلى ددالمحـ

 للمهنة نالالزمـي بريدوالتـ مالتعلـي نمـ االنتهـاء ميـت وفيهـا سنة 24 - 21 رعم نم دوتمت :  ذالتنفي حلةرم
. ةذالمتخ المهنية اراترالق ذوتنفي المهني لالعم مجال في لوخدوال



 لالعم في الثبات حلةرالم هذه صخصائ نوم سنة 35 - 25 رعم نم دوتمت : اررواالستق الثبات حلةرم 
 المهني اهومسـت في درالفـ ريغـي دق حلةرالم هذه وفي ,المهني اررالق ومالئمة صحة إلثبات اهبهولم درالف واسـتعمال

. المهنة رتغيي دون

 مهارات إتقان خالل نم مهنته مع درالف ميتأقل وفيها قوف فما سنة 30 نم دوتمت : ووالنم ارراالستم حلةرم 
 رعش ربوس رذك دوق. النفسية احةروال نباألم حلةرالم هذه في درالف رويشع فيها مهدق نتيجة يكتسبها التي لالعم

 لتمث اقفيةوم و وجسمية واجتماعية نفسية سأس عـلى ومبنيـة المهنـي والنمـ لاحـرم ديـدتح في عالقة لها ضياترف
 : المهنية درالف حياة

. الشخصية موسماته ملهوومي مراتهدق في ادراألف فيختل −

 له المالئمة نالمه ديدتح في اركبي دور بتعل درالف صفات − 

 نويصلح ادراألف أن إال ,الشخصـية والسمات لووالمي راتدالق نم ازمتمي طنم بلطتت نمه عةومجم لك
 . متقاربة مهنيه عةولمجم

 الكفاءة ودرجة المهنـة ديـدتح مثـ نومـ ,اتذالـ مومفه ديدتح في أساسيا ً دورا ً يلعبان ةروالخب والنم إن −
 . ةرالمتأخ اهقـةرالم حلـةرم بنهايـة ةركبـي رجـةدب اتذالـ اكتمال أدويب ,والنجاح

.ارذاألع, االحتفـاظ ,سالتأسـي ,االستكشـاف ,والنمـ :لاحرم سخم في المهني والنم عملية رتم −

 دتع بها ريم التي اتروالخب الشخصـية وسـماته العقليـة درالف رةدوق ,ةرلألس واالجتماعي االقتصادي ىوالمست إن −
 . درالف حياة طنم ديدتح في أساسية لاموع

 المهنية اتذال مومفه تمنية في وإرشاده دشرالمست ةدلمساع مكمال ً عامال ً ديع لووالمي راتدالق نضج إن −
فعليا ً له المناسبة المهنة واختيار

 واستحسان بإيجابية الحياة في المختلفة األدوار وممارسة روثةوالم اداتداالستع لتفاع نع ناتج اتذال مومفه − 
 . المهني والنم عملية رهوج ديعـ وتحقيقهـا اتذالـ مومفهـ ونمـ درجـة أن ىروي ,به نيطالمحي

 لاحرم في المهني اتذال مومفهـ قيحقـ أن االجتماعـي لامـووالع ,ديـةرالف الصـفات نبي اءمةوللم درالف يحتاج −
 . المهني اإلرشاد عملية دوعن ,المهني والنم



 ارذاألع لوتقب ةظوالمحاف اررواالسـتق واالستكشـاف ,وبـالنم زيتميـ مهنـي ذاتي ونمـ قتحقيـ في درالف نجاح إن −
. الحيـاة ىدمـ لالعم في والسعادة ضارال قيحق يجعله مما

: ربوس دعن المهني النضج مومفه

: ادراألف دعن المهني النضج على لالئدك التالية رواألم ضحون أن نيمك

. ومهنية يةوبرت باختيارات القيام إلى بالحاجة عيوال − 

 . مهنية اراترق واتخاذ ططخ للعم وليةؤالمس لتقب − 

. للمهنة الالزم بريدوالت ماتوالمعل على لوالحص في والمشاركة طيطالتخ −

. المهني اررالق اتخاذ في استعمالها لاج نم وفهمها والمهنية الشخصية ماتوالمعل رفوت −

 . واالقتصادي, االجتماعـي ىوالمسـت ,لوالميـ ,راتدالقـ ىولمسـت تبعـا المهنية التفضيالت في اقعيةوال − 

 التـي الحيـاة لاحـرم نمـ سلسـلة في المهنـة اختيار عملية أن ربوس ىروي .درالف به قيلتح يذال لبالعم ضارال −
 ,العطاالست حلةرم −١: وهما نأساسيتي نحلتيرم في دوتتجس ,المهنية قعاتووالت واآلمال حاتومطال فيهـا رتتغـي

.   اررواالستق ديدوالتح المحاولة حلةرم −٢ . اقعيةوال مث ,تقؤالم روالتص مث ,لالتخي وهي أوجه ثالثة لوتشم

: ربوس دعن المهني االختيار داتدمح

 : يلي ما لتشم المهني االختيار داتدمح أن ربوس ىري 

 . والحاجات موالقي والشخصية لووالمي كاءذال لمث:كيةوسل صخصائ −

  . نيدالب زالعج احيون أو الخاصـة نيةدالب اتزوالمي العامة والصحة زنووال لطوال لمث :نيةدالب صالخصائ −
 ثالثة أهمية أيضا ً رهظوت.هاذنب أو األدوار ضبعــ صوتقمــ لالعمــ وتــاريخ بريدوالتــ مالــتعل لمثــ:اترالخــب−
: هي درللف الشخصي فقوالم نم بانوج

 والعالقات ةوواألخ بهـا دةوجـوالم قـةطالمن في تهاروشه االقتصادية االجتماعي مكانتها متضمنا ً :ةراألس زكرم −أ
. الشخصية



. وجةزال مع خاصة و ةراألس ادرأفـ نبـي الشخصـية والعالقـات   وجـةزال مكانـة لوتشـم : ةراألس فقـوم −ب

 ىرأخ داتدمح وثمـة اإلقامـة وجهـة الشخصـية ةروالشه والمالي المهني فقوالم نويتضم :العام فقوالم −ج  
 فيها رهظت دوق −إليها بيتنس التي ولةدلل جيةولووالتكن والمهنية االقتصادية المكانة وهي درالف بيئة في دجوت
 نم لألعمال المختلفة داتدللمح النسبية األهمية فوتختل, كذلـ إلى وما ادثووالح ضركالم قعةومت رغي لاموع

 دعنـ اتذالـ مومفهـ في هامة داتدالمح هذوه .ىرأخ إلى ةرفت نم كلذوك ىرأخ إلى مهنـة نومـ رآخ إلى صشخ
 المهنة اختيار أن إثباتـه في المجال اذه في ربوس به مأسه ما لويتمث ,به مويق أن نيمك وما لنفسه وفهمه درالفـ

 اذه إن" لونق أن إلى رجدبالت حهاووض دادزيـ رةوصـ إلى لنصـ نـاونم فخـالل. اتذالـ مولمفهـ تحقيقـا ً ليشـك إنما
 أؤديـه يذالـ لالعمـ عونـ وهـ اذهـ فـإن ,اذلـ" لوفنقـ الثانيـة ةطوالخ".  تـأتي مثـ "نـهوأك أن دأريـ يذالـ صالشـخ عون

بـه وأسـتمتع


