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 :  دمةمق

ـــ  المصـــر   المجتمـــ  يســـع  ـــ  ف ـــ  الحـــال  الوق ـــد مواجهـــة إل  المشـــ    مـــ  عدي
 ولمواجهـة واالجتمـاع  االقتصـاد  والتقـدم النمـو سـيل  فـ  عثـر  حجـر تقـ  التـ  االقتصادية

 سـوا  المصـر   بـالمجتم  المتاحـة الثـروا  جميـ  اسـتال ل م  البد االقتصادية المش    هذه
 االقتصـاد  النمـو فـ  كيلـر دور لهـا البشـرية والثـرو  ، بشـرية مأ طييعيـة الثـروا  هـذه كان أ

 الثــرو  تقــوم ولكــ  ، الطييعيــة الثــرو  وهــو الثــرو  مــ  اآلخــر الشــ  تســتثمر التــ  هــ  ألنهــا
 طريـ  عـ  جلـد بشـ   إعـدادها مـ  البـد التنميـة عجلـة  وتـدف االقتصاد  الدور بهذا البشرية
 السـوا  علـ  واالقتصـاد التربيـة علمـا  لـد  اللـوم به المسلم م  أصبح ولقد" والتدريب التعليم

". نفسـه المـاد  المـال رأس أهميـة ع  أهمية تق  ال اإلنتاج لعملية بالنسبة البشرية الثرو  أن
 (12 ،0991 مرس ، محمد)

 والتـدريب التعلـيم طريـ  عـ  البشـرية الثـرو  إعـداد فـ  مراحلـه بجميـ  التعليم ويسهم
 مـ  الفعليـة المجتمـ  احتياجـا  مـ  يتفـ  بحلـ  قويـة أسـ  علـ  اإلعداد هذا ي ون  أن والبد
 .  والنوع الكم ناحية م  والمدربة المؤهلة البشرية القو  

 المهنــة أجــ  مــ  ا  تعليمــ والجامعــا  بالمــدارس التعلــيم ي ــون  أن البــد ذلــ  يــتم ولكــ 
Education for job  للعمـ ، اإلعداد أهدافه أهم م  أصبح ب  رفاهية يعد لم التعلم إن حل 

 ، االقتصـادية والتنمية التعليم بل  الع قة منطل  م  يأت  والعم  التعليم بل  التقارب وإحداث"
 هـذه لتحقلـ   زمـةال البشـرية المـوارد إعـداد ضـرور  التعلـيم علـ  تفـر  والتـ  واالجتماعية،

 (.059 ،5100 عزب، محمد". )المنشود  واالجتماعية االقتصادية التنمية
 لتحقلـ  والعمـ  الـتعلم تقـارب توجـب وحتميـة ضـرور  بالعمـ  التعلـيم ربـ  أصـبح ولقد

 بأعـداد العـالم فـ  الساسـة اهتم ولقد عللها، المترتبة والمش    البطالة عل  والقضا  الرخا 
 العـــاطلل  ألن وذلـــ  العمـــ ، ســـو   إدخـــالهم علـــ  والعمـــ  يعملـــون  ال والـــذي  يعملـــون  الـــذي 

. ذلــ  علــ  تترتــب التــ  المشــاك  كثــر  بســب الــدول جميــ  فــ  للساســة وحلــر  إرباكــا   يســييون 
(Lisbeth, B. & Yantelovich, D., 2000,7)  
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 يفكــرون  وجعلهـم الطــ ب لـد  العمــ  قيمـة غــرس بـالتعليم العــاملل  علـ  ذلــ  ويحـتم
 .بها يلتحقون  سوف الت  الالد لمهنة ويخططون 

ــيم مراحــ  أهــم ومــ  ــوم أن يم ــ  والتــ  التعل ــدور تق ــ  هــام ب ــا  ف  هــ  المتعلمــل  حي
  حل  الثانوية المرحلة

 والمعلومـــا  بالمعـــارف مـــزودا متكـــام  شـــام  إعـــدادا بهـــا الطالـــب يعـــد أن يفتـــر 
  شخصلته تين  الت  األساسية

 لهـذه ينظـر حلـ  والروحيـة، واليدنية والعقلية واالجتماعية النفسية جوانيها جمي  م 
 تأهلـ  علـ  تعمـ  مرحلـة وأنها ، الجامعية بالدراسة ل لتحا  تعده الت  ه  باعتبارها المرحلة
 مرحلــة تقابــ  الثــانو   التعلــيم مرحلــة أن خاصـة العقليــة وإم انيــاتهم قــدراتهم واســتثمار الطـ ب
 لــد  المختلفـة القـدرا  بهـا وتكتمـ  تظهـر التــ  المرحلـة هـ و  الطـ ب لـد  الوسـط  المراهقـة
 بـنم  الخاصـة والسـليية اإليجابيـة والملـول االتجاهـا  تكـوي  فـ  المراهـ  ييدأ وكذل  المراه 
 (.071-071 ،5119 ، سليمان السر) شخصلته

 المراهـــ  لـــد  ويتيلـــور المهنـــة نحـــو الملـــ  المرحلـــة هـــذه فـــ  المراهـــ  لـــد  وييـــدأ
  أخـرس نائ ) معلنة مهنة عل  االستقرار نحو كيلر  خطوا  المراه  ويخطو ضحويت التخصص

 (.552-555 ،5101 الشيخ، السر وتاج
 عل  الط ب مساعد  ف  كيلر بدور الثانو   التعليم قيام ف  ذل  استال ل ويم  

 أن يستطي  حت  العم  سو   ف  المتاحة بالمه  لديهم الوع  ونشر لديهم، التخصص بلور 
 واضحا طريقة يجد أن يستطي  ثم وم  ، وقدراته ملوله م  يتناسب ما منها وينتق  ختاري

 .مستقي  العم  بسو   بعده وم  الجامع  بالتعليم التحاقه عند ومحددا
 عــزوف وهــ  الخطــور ، غايــة فــ  مشــ لة مصــر فــ  العــام الثــانو   التعلــيم واجــه ولقـد

 إل  العلم  بالقسم الط ب نسبة وصل  حل  ركيل بش   العلم  بالقسم االلتحا  ع  الط ب
 دراسـا  عـد  بدراسـته قامـ  مـا وهو مصر ف  العام الثانو   التعليم تاريخ ف  مستوياتها أدن 
  بدريــة ودراســة ،5101 ، المـنعم عيــد أحمـد. د ودراســة ، 5101 ، عثمــان محمـد دراســة) منهـا
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 وكـذل  ، 5101 ، عبـاد  ديحـةم ودراسـة ، 5101 الشـري،،  كوثر ودراسة ،5101 ، حسانل 
 (.  م5102 ، الس م عيد مصطف  الس م عيد دراسة

 مهنـ  إرشـاد أو توجيـه وجـود عـدم رأسـها علـ  ولكـ  كثلـر  أسباب لها المش لة وهذه
 نشــر فـ  الثــانو   التعلـيم يســهم أن يم ـ  و ، والمهنــ  التعليمـ  االختيــار فـ  الطــ ب يسـاعد
ــوع  ــد  المهنــ  ال ــوم الطــ ب ل ــوجلههم الطــ ب مســاعد  فــ  أدوار بعــد  ويق  بعــد مهنيــا   وت
ــم ومــ  واســتعداداتهم وملــولهم قــدراتهم الكتشــاف بجــانيهم الوقــوف  المتاحــة المهــ  تعــريفهم ث
 .العم  بسو  

ــيم يســتطي  ــانو   العــام التعل ــه يســاعد أن الث ــارهم فــ  ويــوجههم ط ب  للتخصــص اختي
ــة الحديثــة الوظــائ  أهــم مــ  وأن خاصــة ، بمصــر العمــ  بســو   المطلوبــة والمهنــة  والتجديدي
 االختيــار بمجـاال  الت ملــذ بتبصـلر تعنـ  التــ  والمهنـ  التعليمـ  االختيــار مسـوولية للمدرسـة
ــم ومــ  التعليمــ  ــة واألدبــ  العلمــ  بــل  النتقــا  فرصــة الطالــب تمــنح حلــ  المهنــ ، ث  وعملي
 واكتشـاف لتحريـ  مدرسـةال مـ  صـريحة دعـو  بعـد ولكـ  للطـ ب تامـة حريـة فـ  تتم االختيار
 وبالتـال  تعليمـ  مجـال ينتق  وبالتال  وملوله ومهاراته وقدراته احتياجاته وكذل  الطالب دواف 
 مصـطف . )االجتمـاع  ووضعه مستقيله تحديد م  يم نه وبالتال  ، شخصلته م  يتف  مهن 
 (011 ، 5117 وآخرون، ، زياد 

 ,Christie,H. & others) دراســــــة ومنهــــــا الدراســــــا  أثيتــــــ  ولقــــــدو 

 اختيـار عمليـة أن(  (Willcoxson, L. & Wynder, M. , 2010, 175)ودراسـة(2004
 ان البـد وبالتـال  التعليمية العملية ف  الهدر نسبة زياد  إل  تؤد  الخاطوة المهن  التخصص

 مـ  ، للطـ ب ومسـاعد  توجلهـا ذل  ويستلزم واهتمام عناية ب   المهن  المستقي  اختيار يتم
 تضـ  ثـم ومـ  بـذل  العـام الثـانو   التعلـيم قيـام مـد  علـ  للتعـرف الحالية الدراسة جا   هنا

ــيم ردو   لتفعلــ  مقترحــة إســتراتيجية ــانو   التعل ــام فــ  الث ــه بمســاعد  القي ــار علــ  ط ب  االختي
  الذ  الناجح المهن  واالنتقا 
 .المصر   للمجتم  االقتصاد  التقدم ف  يسهم مما العم  بسو   التحاقهم عليه يترتب
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 : الدراسة مشكلة

 مـ  إللها المؤد  التعليم  التخصص واختيار الطالب لد  المهن  االختيار عملية إن  
 وكــذل  الثانويــة بالمرحلــة  دراســته فــ  نجاحــه عللهــا ويتوقــ، الطالــب حيــا  فــ  القــرارا  أهــم

 حصـوله عـدم وأ عمـ  فرصـة عل  الحصول ف  نجاحه عليه يتوق، وكذل  الجامعية بالمرحلة
 &  .Watson,M) ،(McMahan, M.& Watson, M. , 2005) دراسـا  عـد  أثيتـ و 

others, 2010) دول جميـ  فـ  وذلـ  االختيـار عملية ف  شديد  حلر  ف  ن يقعو الط ب أن 
 التعلـيم خاصـة ذلـ  تجـاه دور   للتعلـيم ي ـون  أن مـ  البـد ل وبالتا ، مصر بالطب  ومنها العالم

 . امالع الثانو  
ــة وان ــار عملي ــة المحــدد الدراســ  التخصــص االختي ــب التــ  هــ  المســتقي  لمهن  يترت

 فرصــة علــ  حصــوله مــد  عللهـا ويتوقــ، ، فلهــا فشــله أو دراسـته فــ  الطالــب نحــا  عللهـا
 ,Williams, B. E, , 2007) عنـه والرضا العم  هذا ف  نجاحه درجة وكذل  عدمه م  عم 

p65)ذل ع   أو فيه واالستمرار  . 
 تتوســ  ألنهــا الطالــب حيــا  فــ  التعلــيم مراحــ  أهــم مــ  الثــانو   التعلــيم مرحلــة تعــدو 

 وبنــا  تكــوي  الثــانو   التعلــيم مرحلــة مــ  والهــدف ، المراهقــة مرحلــة وتقابلهــا التعليمــ  الســلم
 بـالتعليم القـائمل  كـ  يقـوم وكيـ، بسـ م المراهقـة مرحلـة تعير الت  المتزنة السوية الشخصية
 والكمــال النضـ  إلــ  السـليم ل نتقـال الطالــب تسـاعد التــ  الناجحـة الطـر   إيجــاد فـ  الثـانو  
 (.051-052 ، 5117 ، محمد ورمضان ، فالوج  محمد) المجتم  وحيا 

 التــ  الدراســا  مــ  عديــد باهتمــام حظلــ  فقــد الثــانو   التعلــيم مرحلــة ألهميــة ونظــرا
)  الدسـوق  عاشـور دراسـة  منهـا معاصـر ال االتجاهـا  ظ  ف  متطلباتها وعل   عللها أجري 
 حســـ  دراســـة( م5112)  الالنـــ  عيـــد ســـهام دراســـة ،( 5111)  طـــه صـــ   دراســـة( 5112

 ( .5112) الجاويش
 التعلـيم وم ونـا  جوانـب بعـ  وإص   تطوير أج  م  دراسا  عد  ذل  بعد وجا  

 و(5111)ماعل إســ هبــة دراســة و( 5111) نعــيم ســمية دراســة منهــا مصــر فــ  العــام الثــانو  
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) محمــد مهــا دراســة و( 5100)  الســلد ســما  دراســة و( 5101)الفتــا  عيــد نســري  دراســة
 تحــديا  وجــود علــ  الدراســا  هـذه وأتفقــ (   5105) الســمي  عيــد نســري  دراسـة و( 5105

ــالتعليم ومشــ    ــانو   ب  مختلفــة جوانــب عــد  مــ  وتطــويره اصــ حه ضــرور  و مصــر فــ  الث
 المدرسـ  التعلـيم وإص   لتطوير واستراتيجيا  مقترحة تصورا  بوض   الدراسا هذه ،وقام 

 .الشأن هذا ف  األخر   الدول تجارب  م  واالستفاد 
 اهتمـ  حلـ  العـام الثانو   بالتعليم المتطرفة الخاصة بالفوا  أيضا الدراسا  واهتم 

  الراز   عيد وفا  دراسة
 أفضـ  بـه مقتر  تصور بوض  وقام  العامة الثانوية ف  الراسيل  بالط ب( 5119) 

  التعليمية اليدائ 
 .العامة الثانوية ف  الراسيل  الط ب احتياجا  لتليية المقترحة
 تصور بوض  ام وق الط ب م  بالمتفوقل ( 5102) محمود صير   دراسة واهتم 

  نظام لتطوير مقتر 
 الفكر   الالزو يبوبس ، مصر ف  العام الثانو   بالتعليم دراسيا المتفوقل  تعليم

 مقتر  تصور بوض  وقام ( 5102)  شفل  هدير دراسة جا   به الط ب وتأثر والثقاف 
 .العامة الثانوية ط ب لد  الثقاف  الالزو لمواجهة

( 0991) أحمـــد حذيفـــة دراســـة منهـــا المهنـــ  االختيـــار عـــ  دراســـا  عـــد  وجـــا  
 نـوع وتحـدد الطـ ب لـد  والمهنـ  مـ التعلي االختيـار عل  تؤثر الت  العوام  أهم أن وأوضح 

 ومـد  العامـة الثانويـة معـدل هـ  الثانويـة المرحلة انتها  بعد  بها يلتحقون  الت  التخصصا 
 العمـ  وأيضا ح ومية عم  فرص ووجود التخصص ف  الوالدي  ورغبة التخرج بعد العم  توفر
 .أكير أجر عل  والحصول الط ب  م البع  لد  الح ومة قلود ع  بعلدا   الحر

 اختيـــار يتـــأثر أنـــه إلـــ  الدراســة وتوصـــل ( 5117) الحـــوت  إبـــراهيم دراســـة وجــا  
 ومـد  للـي د، بالنسـبة وأهملتها االختيار عللها يق  الت  للمهنة األب باحترام لمهنتهم الط ب

 لهـــذه المجتمـــ  واحتـــرام العقليـــة القـــدرا  لـــبع  واســـتخدامها المجتمـــ  تطـــوير فـــ  إســـهامها
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 التربيــة ب ليــا  للطــ ب حــوافز وجــود بالــذا  التعلــيم مهنــة علــ  اإلقبــال أســباب مــ و  المهنــة،
 .المجتم  خدمة ف  ومساهمتهم

 محـددا  تـأثلر ترتلـب عل  للتعرف هدف  دراسة وه (  5111) الصوب  فواز ودراسة
 قـةالع  طييعـة علـ  والتعرف الجوبة فهد المل  قاعد  ضباط لد  المهن  االختيار بل  الع قة
 تـأثلر فـ  اخـت ف وجـود إلـ  وتوصـل  ، الضـباط لـد  النفسـ  والتوافـ  المهن  االختيار بل 

 والقدرا  الملول وه  الذا  محددا  أن ووجد ، المختلفة الرتب بل  المهن  االختيار محددا 
 واالقتصـادية االجتماعيـة المحـددا  ثـم الشخصية المحددا  بعدها ثم األول الترتلب ف  جا  
 .النفس  والتواف  للتخصص المهن  االختيار بل  ع قة وتوجد قافية،والث

 واالقتصـادية االجتماعيـة المحـددا  علـ  للتعـرف( 5105) محمد ريهام دراسة وهدف 
 أن إلــ  وتوصــل  بنهــا جامعــة وطالبــا  طــ ب علــ  ملدانيــة بدراســة وذلــ  المهنــ ، االختيــار
 للتخصـص المهنـة لم ئمـة وفقا   يختار ع والب الخاصة ملولهم حسب يختارون  الط ب بع 
 تحتــاج ال التــ  المهـ  يفضــ  والـبع  الحــال  المـاد  للــدخ  وفقـا يختــار والـبع  لــه العلمـ 
 لــد  المهنــ  االختيــار علــ  تــأثلر لهــا االقتصــادية السياســا  أن إلــ  أيضــا وتوصــل  مجهــود
 المهنـ  االختيـار أمـام مشـ    هنـا  أن وأوضـح  للط ب االجتماعية العوام  وكذل  الط ب
 بــالتعليم مـرتب  ومشــ    المجتمعيـة والمشــ    األسـرية والمشــ    الذاتيـة المشــ    منهـا
 .  العم  سو   الحتياجا  بالجامعة الدراسية التخصصا  تليية وعدم

 بالمرحلـة خاصـة الط ب لد  المهن  باالختيار اهتم  الت  الدراسا  م  عدد ويوجد
 قامـ  والتـ  ، (Tarng, M-Y and others, 2001) وآخـرون  تـارن  اسـةدر  منهـا الثانويـة
 لكـ  العمـ  وضـالوط العم  صعوبة رغم تايوان ف  الشرطة لمهنة الط ب اختيار أسباب بدراسة
ــة ذا  الطــ ب اللتحــا  أســباب هنــا  ــة االقتصــادية الحال  المتوســ  المســتو   مــ  واالجتماعي
 إلـ  باإلضـافة اجتماعيـة وهلبة وم انة جلد راتب تعط   مهنة أنها الرئيسية واألسباب واألدن 
ــا ــر والتقاعــد الجريمــة لم افحــة فرصــة وإنهــا اإلضــافية المزاي ــة لهــذه المب  ــار  ورو  المهن  اإلث

 .المهنة لهذه والمالامر 



 م5102(  يناير 93ــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 152 - 

 بحثـ  والتـ  (Wildman, M. & Torres, R. , 2001) وتـورس مـان ويلـد ودراسـة
 ، الزراعـــة ب ليـــة نلوم ســـي و بجامعـــة األمري يـــة المتحـــد  بالواليـــا  الطـــ ب اختيـــار أســـباب
 هـم المجـال هـذا فـ  خيـر  لهـم أصـدقا  أو الزراعـة بتخصـص السـابقة الخير  أن إل  وتوصل 
 عوامــ  أهــم مــ  هــو الم تيــ  العمــ  عــ  بعلــدا العمــ  فــ  الرغبــة وكــذل  االختيــار فــ  الســيب
 .  الزراعة بمهنة التحاقهم

 المـؤثر  العوامـ  (Larsen, P. & others, 2003) آخـرون و  الرسـ  دراسـة وتناولـ 
 فــ  المــؤثر  العوامــ  أهــم أن إلــ  وتوصــل  التمــري  لتخصــص الجامعــة طــ ب اختيــار علــ 
 وفقـا أو األصـدقا  أحـد أو التمـري  مهنـة عـ  سـابقة خيـر  وجـود التمـريص تخصـص اختيار
 وهـ  باآلخري  والعناية الرعاية م  عنو  أنها كما ، بالتمري  يعم  الذ  األسر  أفراد أحد آلرا 
 .العم  لتخصص الط ب الختيار المؤثر  العوام  نفسها ه  وكان  آم  عم  تمث  مهنة

 , .Aycan , Z. & Fikret pas , S) باسـا وفي ريـ  آي ـان دراسـة أيضـا وجـا   

 ايلرومعــ التركيـة الجامعـا  طـ ب لـد  المهنــ  االختيـار حـدد  التـ  العوامـ  ودرسـ  (2003
 القــو  هــ  مهنــة بــأ  ل لتحــا  المحفــز  العوامــ  أهــم أن إلــ  النتــائ  وكشــف  المهنــة اختيــار
 بطموحـا  الخيـارا  وتـأثر  واألجـور الوظيفـة فـ  التقـدم وفرصة السلم  العم  وبلوة والسلطة
 لــد  المهنــ  االختيــار علــ  تــأثلرا أقــ  المهمــل  اآلخــري  وتــأثلر ، الشخصــية والعوامــ  األفــراد

 .  لط با
 أن إلــ  (Song, C. & Jennifer, C., 2005) وجنيفــر ســون  دراســة وتوصــل 

 اليـي  واألمـري لل  اآلسـلويل  الطـ ب لد  والمهنة التخصص اختيار عل  تؤثر الت  العوام 
 إلـ  باإلضـافة وظائفهـا فـ  المربحـة أو اقتصاديا   األعل  التخصصا  ن يختاور الط ب أن إل 
 .Bryant, B. K) وآخـرون  براينـ  دراسة منها دراسا  عد  واتفق  األسر   بآرا االختيار تأثر

& others 2006)  ، وآخـرون  نسـتانلو بابـاكو - مونيـارو ودراسـة (Moniarou - Papa 

Constantinou, V. & others , 2010) ، وأواليـ  أوالملد ودراسة (Olamide, S. O. & 

Olawaiy, S. O. , 2013)  فـ  للتخصـص الطـ ب اختيـار علـ  المـؤثر  امـ العو  أهـم أن إلـ 
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 أثر له الوالدي  دور خاصة إللهم المقربل  واألناس واألصدقا  األه  رأ  هو الثانوية المدارس
 .المختار  بالتخصصا  التوظ  احتمال إل  باإلضافة الط ب لد  االختيار ف  كيلر

 واالســـتراتيجيا  اربالتجـــ واخـــت ف االجتماعيـــة الخلفيـــة كانـــ  الـــدنمار  فـــ  ولكـــ 
 الطــ ب لــد  التعليمــ  االختيــار فــ  القــرار صــن  علــ  كيلــر بشــ   تــؤثر التــ  هــ  الشخصــية

(Grytnes, R. , 2011) ، وآخـرون  جوتلـب دراسـة وأضـاف (Gotlib, J & others, 2012) 
 فـرص وجـود وهـو رئيسـ  سـيب رأسـها علـ  الطييعـ  العـ ج بمهنة الط ب التحا  أسباب أن

 عمــ  فرصــة علــ  الحصــول الســه  مــ  أنــه وأضــافوا الطــ ب مــ  %79 بموافقــة فر متــو  عمــ 
 عـد  فـ  أجريـ  دراسـة فـ  وذل  به ومهتمل  التخصص هذا إل  يمللون  وأنهم ، التخرج عند
 . األورب  باالتحاد دول

 ,Mudhovozi, P. & Chireshe) دراسة هما أفريقيا بجنوب دراستان وجا       

R. , 2012) ودراسة  
( Shumba, A. & Naong, M., 2012)  تـؤثر التـ  العوامـ  أهم أن إل  وتوصلتا 

  المهن  االختيار عل 
 وأوضــح  الطــ ب مــ  المقــربل  واألشــخاص والوالــدي  األســر  آرا  هــو الطــ ب لــد 

 ولكــ  األكاديميــة وخيراتــه الذاتيــة المــتعلم وقــدر  المعلمــل  بــآرا  الطــ ب تــاثر أيضــا الدراســتان
 جنـوب فـ  الثانويـة المدرسـة أن النتائ  وأوضح  الوالدي  رأ  هو االط   عل  العوام  أقو  

 وأحيانـا الطـ ب لـد  المهنيـة القـرارا  تـأخر  ولـذل  للطـ ب مهنـ  توجيـه أ  تقدم لم أفريقيا
ــة كانــ  ــم المهنــ  القــرار وألن خاطو ــأخرا    اتخــاذه ت ــم بالجامعــة االلتحــا  وقــ  فــ  مت  دون  وت

 درسـوا التـ  المـدارس فـ  للطـ ب مهنـ  توجيـه وجـود عـدم بسـيب العمـ  فـرص  ع معلوما 
 . بها

ــا يتضــح ــا  أن ســي  مم ــد هن ــ  الدراســا  مــ  ا  عدي ــ  الت ــ  أجري ــة عل ــيم مرحل  التعل
 دور إلـ  تتطـر   لـم الدراسـا  هـذه ولكـ  ، المرحلـة هـذه ألهميـة نظرا   مصر ف   العام الثانو  
 بهـذه يـتم إنـه حلـ  ط بهـا لـد  المسـتقي   مهنـة اختيـار  ةعملي ف  العامة الثانوية المدرسة
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 علميـة وتخصصـا  كليـا  إلـ  يـؤد  سـوف الـذ ( أدبـ  - علم ) التخصص اختيار المرحلة
ــة أو ــ  أدبي ــ  الطــ ب ويق ــر  ف ــا  كيلــر  حل ــار أثن ــ  - علمــ ) التخصــص اختي  تــزداد ،و( أدب

ــا  وأكثــر أكثــر حلــرتهم ــة اختيــار أثن ــذ  والتخصــص الكلي ــه يلتحــ  ال  بعــد الجــامع  بــالتعليم ب
ــة مــ  االنتهــا  ــام انو  ـالثــ التعلــيم مرحل ــة غالييــة والع ــد كثلــرا   يعــانون  الطلب  نــوع اختيــار عن

ــة إنهــا  بعــد خاصــة الدراســ  التخصــص ــة المرحل ــ تتعــدد ،إذ الثانوي  الدراســة مجــاال  همـأمام
ــة إلــ  تــؤهلهم والتــ  المتاحــة  راضــل  غلــر الراشــدي  مــ  الكثلــر ويوجــد كمــا ، مســتقيلية مهن

 التخصــص الختيــار جلــدا   يخططــوا لــم إنهــم إلــ  يرجــ  قــد وهــذا يمارســونها التــ  مهنــتهم عــ 
 بها يرغيون  الت  للمهنة يؤهلهم لذ ا الدراس 

(Zhang, W., 2007, p447-458 ). 
 توجــد ال أنــه إلــ  ترجــ  االختيــار فــ  والعشــوائية الطــ ب وتخــب  الحلــر  تلــ  وســيب 

 تختـار مـنهم كيلر  نسبة وبالتال  بها ن يهتدو توجلها  أو أساسها عل  تارون يخ أس  لديهم
 العديـد درسـته مـا وهـو العلمـ  بالقسـم االلتحـا  مـ  الط ب عزوف ذل  عل  والدلل  عشوائيا

 ودللــ  الخطـور ، غايـة فـ  أمـر ألنـه والمـؤتمرا  النـدوا  مـ  العديـد لـه وعقـد  الدراسـا  مـ 
 بعـد آلخـر قسـم مـ  الدراسـ  العـام بدايـة فـ  مـنهم كيلـر عـدد ويـ تح الطـ ب تخـب  عل  آخر

 الحاضـر  حياتـه وفـ  الفـرد شخصـية فـ  كيلـر أثـر لهـا التخصـص اختيـار عمليـة وإن، اختيـاره
 فـ  الفشـ  أو النجا  معالم له وترسم مستقيله تحدد حاسمة مصلرية عملية فه  والمستقيلية

 التخصــص اختيــار أن حلــ  الطالــب يتخــذها التــ  القــرارا  أهــم مــ  التخصــص الحيا ،فاختيــار
فهـذا جزافـا يتخـذه أن يستطي  ال الفرد أن حل  خاص طاب  ذو قرار الدراس   أن بـد ال القـرار ً 
 الدراسـية وتفضـل ته ذاتـه عـ  ومفهومـه الشخصـية وسـماته وقيمـه وقدراتـه الفرد ملول يراع 
 تكــون  أن البــد وبالتــال  ،ذلــ  فــ  يســاعده مــ  التعليميــة بالمؤسســا  الطالــب يجــد أن بــد وال

 المســـتقي  مهنـــة اختيـــار ب يفيـــة الطـــ ب توعيـــة فـــ  العـــام الثـــانو   للتعلـــيم دور أدوار هنـــا 
 قدراتـه مـ  يتفـ  مـا منهـا يختـار سـوف والتـ  تخصـص ك  إللها يؤد  الت  بالمه  تهموتوعل



 م5102(  يناير 93ــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 155 - 

 مـ  عديـد فـ  بـه معمـول ذلـ  أن خاصـة العمـ  لسـو   الفعليـة االحتياجـا  مـ  أيضا  و  وملوله
 .  واألجنيية العربية الدول

 معرفــة علـ  الطـ ب تسـاعد سـوف الـدور بهــذا العـام الثـانو   التعلـيم سامـدر  قيـام نإ
   وملولهم قدراتهم

 تعلـيم يجعـ  سـوف ذلـ  وحدوث العم  بسو   المطلوبة المه  م  المهن  االختيار ثم
 درجـة أقصـ  إلـ  الطـ ب وقـدرا   طاقـا استثمار يتم وبالتال  العم  سو   م  مئمتوا الط ب
 أشــد فـ  الثانويـة بالمرحلـة الطـ ب أن فـ  الدراســة مشـ لة جـا  و  بـرز   هنـا ومـ  ، مم نـة
 المختلفـة ومؤسسـاته الجـامع  بـالتعليم االلتحـا  قي  المهنية اختياراتهم يوجه م  إل  الحاجة

 فـ  منه المنشود الدور يؤد  أن أج  م  العام الثانو   التعليم دور تفعل  ذل  لتحقل  ويلزم ،
 التعــرف ضــرور  فـ  الدراســة مشــ لة وتنحصـر ، المهنــ  مســتقيلهم اختيـار نحــو ط بــه توجيـه
 دور لتفعلــ  مقترحــة اســتراتيجية بنــا  وضــرور  ذلــ  فــ  العــام الثــانو   التعلــيم دور واقــ  علــ 
 .المهن  مستقيلهم اختيار نحو ط به فلتوجيه العام الثانو   التعليم
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 : الدراسة ؤالتتسا

 : التالية  تساؤال  ع  االجابة ف   الدراسة تنحصر
  ؟ تواجهه الت  المعاصر  المش    ه  وما ؟ العام الثانو   التعليم دوارأ ما -0

 ونظرياتـه المهنـ  االختيـار مفهـوم مـا و ؟ ومعايلرهـا مقوماتهـا ومـا المهنـة مفهـوم ما -5
  التعليم ؟ السلم م  وموقعه

 يم ـ  الـذ  الـدور هـو ومـا؟ العـام الثـانو   التعلـيم لطـ ب المهن  اراالختي ةأهمي وما -2
  ؟ المهن   مستقيلهم الختيار ط به فلتوجيه العام الثانو   التعليم هب يقوم أن

  ؟ المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  العام الثانو   التعليم دور واق  ما -1

ــــ  المقترحــــة مااالســــتراتيجية -2 ــــيم دور لتفعل ــــانو   التعل ــــام الث ــــ  الع ــــه ف ــــه توجي  ط ب
   المهن ؟ مستقيلهمالختيار 

 : الدراسة أهداف

 :يل  فيما الدراسة هدافأ تتلخص
 .تواجهه الت  المعاصر  والمش    العام الثانو   التعليم دوارأ عل  التعرف -0

 مفهوم عل  التعرفو  ، وأخ قياتها ومعايلرها ومقوماتها المهنة مفهوم عل  التعرف -5
 .التعليم  بالسلم وموقعه الط ب لد  المهن  االختيار

 يم   الذ  والدور العام،   الثانو  التعليم لط ب المهن  االختيار أهمية عل  التعرف -2
 .المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  العام الثانو   التعليم هب يقوم أن

 مستقيلهم ارالختي ط به توجيه ف  العام الثانو   التعليم دور واق  عل  التعرف -1
 .المهن 

  األدب  القسم وط ب العلم  القسم ط ب أرا  بل  فرو   هنا  كان  إذا عل  التعرف -2
 ف  العام الثانو   التعليم دور واق  حول  والطالبا  الط ب أرا  بل  وأيضا ، ال أم

 .  المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه
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 الختيار ط به توجيه ف  العام الثانو   التعليم دور لتفعل  مقترحة إستراتيجية وض  -2
 .المهن  مستقيلهم

 :الدراسة أهمية

ــة تكمــ  ــا  أن فــ  الدراســة أهمي ــد هن ــ  أجريــ  التــ  الدراســا  مــ  ا  عدي ــيم عل  التعل
 الدراسـا  هـذه تحـاول لـم ولكـ  مختلفـة زوايـا مـ  سـي  كمـا وتناولتـه مصـر فـ  العـام الثانو  
ــيم أدوار واقــ  علــ  التعــرف  ومــا ط بــه لــد  المهنــ  االختيــار عمليــة فــ  العــام نو  الثــا التعل
 علـ  وتتعـرف  الموضوع هذا لتتناول الدراسة هذه جا   ولذل  األدوار هذه تفعل  إل  الطري 
 فـ  العـام الثـانو   التعلـيم أدوار لتفعلـ  مقترحـة إستراتيجية تض  ثم الط ب لد  الفعل  الواق 

 :يل  فيما البح  أهمية وتتلخص ، ط به لد  المهن  االختيار
 التعلــيم طــ ب لــد  المهنــ  االختيــار موضــوع يــدرس أنــه فــ  الدراســة هــذه أهميــة تكمــ  -0

 يـتم لـم موضـوع وهـو االختيـار هـذال التوجيـه فـ  العـام الثانو   التعليم وأدوار العام الثانو  
 .ةالسابق التربوية والبحوث الدراسا  ف  تناوله

 لتوضـيح العـام الثـانو   بـالتعليم العـاملل  كـ  يفلـد سوف أنه ف  الدراسة هذه أهمية ترج  -5
 .الط ب لد  المهن  واالنتقا  االختيار عملية ف  أدوارهم

 إلــ  رشــدهمتو  وجههمتــ ســوف األنهــ العــام الثــانو   بــالتعليم الطــ ب ةالحاليــ الدراســة تفلــد -2
 .لديهم المهن   ختيارل  حةالصحي والطر   اآلليا 

 يوضـح ألنه العام الثانو   التعليم ف  أبنا  لديهم الذي  األمور ليا أو  ةالحالي الدراسة تفلد -1
 .ناجح بش   تتم وكي، همأبنائ لد  المهن  االختيار عملية ف  دورهم لهم

 دور لتفعلـ  مقترحـة إسـتراتيجية يضـ  ألنـه الثـانو   التعلـيم بقطـاع العـاملل  الدراسـة تفلد -2
 .  المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  ف  الثانو   التعليم
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 :  الدراسة حدود

 العامــة الثانويــة المــدارس عــدد علــ  الم انيــة الحــدود وتقتصــر: للدراســة الم انيــة الحــدود -0
 .  سوهاج محافظة ف  الكائنة

ــ  البشــرية الحــدود علــ  تقتصــر:: للدراســة البشــرية الحــدود -5 ــا  طــ ب للدراســة عل  وطالب
 ،وكــذل واألدب  العلمــ  بقســميه الثــانو   لثالــ وا الثــان  الصــ  فــ  العــام الثــانو   التعلــيم

 .المدارس بنف  والمعلما  المعلمل 

 1/ 0  مـــ  الفتـــر  فـــ  الدراســـة ألدا  الملـــدان  التطيلـــ  تـــم:: للدراســـة الزمانيـــة الحـــدود -2
 .م5101/ 2/  01   وحت  م،5101/

 تـم التـ  االسـ  علـ  للدراسـة الموضـوعية الحـدود تقتصـر :للدراسـة الموضـوعية الحدود -2
 بـدوره العـام الثـانو   التعلـيم قيام واق  ودراسة ، عللها بنا   للط ب المهن  االختيار ويتم
 المــدارس وخــارج داخــ  اليلوــ  والتحللــ  ،  المهنــ  مســتقيلهم الختيــار ط بــه توجيــه فــ 

ــة ــة الثانوي ــائ  ضــو  وفــ  العام ــة الدراســة نت ــائ  النظري ــة الدراســة ونت ــم الملداني  وضــ  ت
 مســـتقيلهم الختيـــار ط بـــه توجيـــه فـــ  الثـــانو   التعلـــيم دور لتفعلـــ  مقترحـــة إســـتراتيجية

 .   المهن 

 :  الدراسة منهج

 ألنـه وذلـ  ، الدراسـة لموضـوع لم  متـه وذلـ  ، الوصـف  المـنه  الباحثة استخدم 
 جمـ  علـ  اعتمادا الموضوع أو الظاهر  لوص  البحثية اإلجرا ا  م  مجموعة به  تتم منه 

 داللتهـــا الســـتخ ص دقيقـــا كافيـــا تحلـــل  وتحلللهـــا ومعالجتهـــا وتصـــنيفها لييانـــا وا الحقـــائ 
 ، 5111 ، الرشــلد  بشــلر) البحــ  موضــ  الظــاهر  عــ  التعميمــا  و النتــائ  إلــ  والوصــول

29. ) 
 أو الظاهر  لوص  المنظم العلم  والتفسلر بالتحلل  الباح  فيه يقوم منه  أنه كما

 ملحم، سام ) عنها مقننة ومعلوما  بيانا  جم  خ ل م  كميا   تصويرها المحدد  المش لة
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 المختلفة والمعان  الدالال  يستخلص الوصف  المنه  ف  الباح  أن كما،(251 ، 5111
 وبعضها الظواهر، بل  ويرب  الباح  جمعها الت  والمعلوما  الييانا  عللها تنطو   الت 

 (.282 ، 2102 ، مازن  حسام) الدراسة ف  لفةالمخت المتاللرا  بل  الع قة م تشفا   البع 
 ذا  التربويـة واألدبيا  الدراسا  م  ومتنوع كيلر عدد بجم  الحالية الدراسة ف  ذل  وتم -7

 ومعالجتها للدراسة  الملدان  والتطيل  الملدانية للدراسة واإلعداد الدراسة بموضوع الصلة
ــ جم توظيــ، ثــم وتفســلرها، النتــائ  واســتخ ص إحصــائيا    ونتــائ  الســابقة اإلجــرا ا  ي
 التعلـيم دور لتفعلـ  مقترحـة إسـتراتيجية خطـة وبنـا  وضـ  فـ  والملدانية النظرية الدراسة
 .  المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  الثانو  

 مسـتقيلهم الختيـار ط بـه توجيـه فـ  الثـانو   التعليم دور لتفعل  مقترحة إستراتيجية خطة -1
 .   المهن 

 :  الدراسة أدوات

 :  الباحثة إعداد م   تل استبان الباحثة استخدم 
 مســتقيلهم الختيــار ط بــه توجيــه فــ  العــام الثــانو   التعلــيم دور حــول اســتبانة :األولىى  األداة

 بقســميه العــام الثــانو   والثالــ  الثــان  الصــفل ب والطالبــا   طــ بال إلــ  وجهــ  المهنــ 
 الطــ ب يختـار التــ  المهنـ  االختيــار وكيفيـة أسـ   علــ  للتعـرف وذلــ  واألدبـ  العلمـ 
ــ  أيضــا والتعــرف عللهــا بنــا  ــانو   التعلــيم أدوار واقــ  عل ــة  فــ  العــام الث ــار عملي  االختي

 . ط به لد  المهن 
ــانو   للتعلــيم اليلوــ  التحللــ  اســتمار  :الثانيىىة األداة ــ  للتعــرف العــام الث  ونقــاط القــو  نقــاط عل

 علـ  وطبقـ  الخـارج  بـالمجتم  والتهديـدا  والفـرص عامـةال الثانويـة بالمـدارس الضع 
 بهـا تـم التـ  المدارس بنف  العام الثانو   بالتعليم العاملل  والمعلما  المعلمل  م  علنة
 . والطالبا  للط ب الموجهة السابقة االستبانة تطيل 

 :  الدراسة عينة
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  ــيم دور  اســتبانة الباحثــة طبقــ ــانو   التعل ــ فــ  العــام الث ــه هتوجي ــار ط ب  مســتقيلهم الختي
 العلم  بقسميه العام الثانو   والثال  الثان  الصفل  ط ب م  عشوائية علنة عل  المهن 
 تـم التـ  المـدارس عدد وبلغ  سوهاج بمحافظة العام الثانو   التعليم مدارس ببع  واألدب 
 إجمــال  بلــغو  ، تعليميــة إدارا ( 2)   تتبــ  المــدارس وهــذه ، مــدراس( 01)  بهــا التطيلــ 

ــم التــ  االســتبانا  عــدد  التــ  الصــحيحة االســتبانا  وعــدد اســتبانة(  0211) توزيعهــا ت
 .استبانة( 0557) عددها بلغ اإلحصائية للمعالجة خضع 

  ــ  التحللــ  اســتمار  الباحثــة طبقــ ــ  العــام الثــانو   للتعلــيم اليلو  المعلمــل  مــ  علنــة عل
 االســتبانة تطيلــ  بهـا تــم التـ  المــدارس بــنف  مالعـا الثــانو   بـالتعليم العــاملل  والمعلمـا 
ـــة الســـابقة ـــا  للطـــ ب الموجه  اســـتمار ( 525) الموزعـــة مارا االســـت عـــدد بلـــغو  والطالب
 . استمار (  521)  بلال  منها الصحيحة مارا واالست

 :  الدراسة مصطلحات

 :  Strategy االستراتيجية -

ــــ  اإلســــتراتيجية تعــــرف ــــاموس ف ــــا Webster ق ــــم بأنه ــــ  عل ــــو   اســــتخدام وف  الق
 الحـد تقـديم أجـ  مـ  الـدول مـ  لمجموعـة أو للدولـة والحربيـة والنفسية والسياسية االقتصادية
 , .Webster, A) والحـرب السـلم فـ  سياسـية وتوجهـا  أليـديولوجيا  المساند  م  األقص 

 لــ ع القــادر  األساســية القــو   تحديــد وعلــم فــ  بأنهــا اإلســتراتيجية وتعــرف (2256 , 1971
 الـدي  بهـا  حسـل ) األهداف هذه لتحقيقها وتحري ها تعيوتها وأساللب الكير   األهداف تحقل 

، 0997 ، 12.) 
ــة بأنهــا اإلســتراتيجية الخطــة وتعــرف ــ  تعتمــد منظمــة عملي  فــ  العلمــ  األســلوب عل

 الـــواقع  والقيـــاس ، المجتمـــ  مشـــ    مـــ  الحقيقـــ  التفاعـــ  طريـــ  عـــ  والبحـــ  الدراســـة
 واقعيــة لخطـة إطـار عــام إعــداد علـ  والعمـ  ، وإم انياتــه لمـوارده الــدقل  والحصـر هالحتياجاتـ

 لتحقلـ  المتاحـة اإلم انـا  ضـو  وفـ  أولوياته حسب المجتم  احتياجا  لمقابلة للتنفلذ قابلة
 (.12 ،5101 عل ، أسامة) الشاملة التنمية أهداف
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 مسـألة فـ  النظـر مـ  ستخلصت الت  الرئيسة والمبادئ األفكار جملة بأنها تعرف كما
 وتحـدد واحتماالتهـا، وخصائصـها أحوالهـا تقـدير الحيا ، مجاال  م  نسييا واس  بمجال معلنة

 وينطـو   أكيـر عـدد بـل  مـ  اختيارها يتم والمسارا  األمر معالجة ف  واتجاهاته العم  مسارا 
 عللهــا ينكشــ  لتـ ا ل حتمــاال  مراعـا  تيــديلها تتـيح التــ  المرونـة مــ  شـ   علــ  تحديـدها
 (.501 ، 5119 وآخرون، دهيش خالد) تحدث قد الت  للظروف وفقا الواق 

 تقـوم منظمـة علميـة عمليـة: بأنهـا إجرائيـا اإلسـتراتيجية الخطـة يعـرف الحـال  والبح 
 واسـتخراج المشـ لة هـذه لموضـوع الداخلية لليلوة وتحلل  دراسة فلها وتتم معلنة مش لة ببح 
 المهـددا  السـتخراج المحيطـة الخارجية اليلوة وتحلل  ودراسة ، بها الضع  ونقاط القو  نقاط

 وتحســل  المشــ لة هــذه لحــ  للتنفلــذ قابلــة إجرائيــة واقعيــة خطــة إعــداد أجــ  مــ  بهــا والفــرص
 .  وتطويره الواق 

 : العام الثانوي دور التعليم تفعيل -

 التعلــيم عقـبت التـ  التعليميـة المرحلـة بأنـه جرائيــا  إ العـام الثـانو   التعلـيم يعـرف ال الحـ البحـ 
 بالتنميـة بـه ويتم ، عاما  (  01-02) العمرية المرحلة وتقاب  الجامع  التعليم وتسي  األساس 
 وإكســابه شخصــلته وتشــ ل  ، الجــامع  بــالتعليم ل لتحــا  وإعــداده للطالــب المتكاملــة الشــاملة
 . بالعم  لتعليما رب  محاولة ،و واالقتصاد  الماد  االستق ل مفاهيم

 بدور العام الثانو   التعليم قيام:  بأنه  إجرائيا الثانو   التعليم دور تفعل  الحال  البح  يعرفو 
 يـتم بحلـ  ، نـاجح بشـ   المهنـ  مسـتقيلهم احتيـار نحـو وتـوجلههم  ط به مساعد  ف  فعال

 المهـــ  عــ   المعلومــا مــ  ب ــم وإمــدادهم الجــامع  بــالتعليم التحــاقهم قيــ   الطــ ب توجيــه
 طالــب كــ  قــدرا  مــ  يتناســب بمــا منهــا االختيــار يجــب والتــ  المصــر   العمــ  بســو   المتاحــة
ــه ــة االقتصــادية وظروفــه ورغبات ــ  يــؤد  حتــ  واالجتماعي ــ  ذل ــة ف ــ  النهاي ــ  اســتثمار إل  أمث
 .  بمصر العام الثانو   التعليم ط ب لد  المتاحة والطاقا  للقدرا 

 : المهني المستقبل اختيار -



 م5102(  يناير 93ــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 162 - 

ــار يعــرف الحــال  والبحــ  ــا المهنــ  المســتقي  اختي ــه إجرائي ــام بأن ــار الطالــب قي  باختي
  بها يعم  سوف الت  المهنة

 ورغباتـه، ملولـه مـ  وتتف  قدراته م  تتناسب أن  يجب  الت  و التخرج بعد مستقي 
 لـه فرصـة إيجـاد علـ  يسـاعده ممـا بـه، المحـي  المجتمـ  فـ  العمـ  سـو   ف  مطلوبة وتكون 

 لمزاولـة إلعـداده ال زمـة الدراسـة سـنوا  اسـتكمال بعـد اختارهـا التـ  المهنـة فـ  المستقي  ف 
 .المهنة هذه
 : الدراسة في السير خطة

 مشــ لة تيلــور  بالبحــ  الصــلة ذا  واألدبيــا  الســابقة الدراســا  علــ  االطــ ع بعــد
 الدراسة وسار  الدراسة

 : التالية للخطوا  وفقا   
 الســابقة للدراســا  عــر  خــ ل مــ  بالدراســة للتعريــ، جــا  وهــو: دراســةلل العــام اإلطــار .0

ــة الدراســة مشــ لة وعــر  ــ  والتعــرف الدراســة وأهمي ــنه  الدراســة حــدود عل  الدراســة وم
 . الدراسة ف  السلر وخطة ومصطلحاتها

 الجـز : وهـ  أجـزا  ث ثـة مـ  م ونـا للبحـ  النظـر   اإلطـار وجـا : للدراسـة النظر   اإلطار .5
ـــيم نـــاولت األول  التـــ  المشـــ    وأهـــم وأهملتـــه دوارهوأ ، مصـــر فـــ  العـــام الثـــانو   التعل

 . الدراسة تساؤال  م  األول التساؤل ع  لإلجابة الجز  هذا وجا  يواجهها

 ونظرياتـه المهنـ  االختيـار ومفهـوم ومعايلرهـا ومقوماتهـا المهنـة ع  جا  منه الثان  والجز   
 . الثان  التساؤل ع  بليجل  التعليم  السلم ف  وموقعه

ــ  الجــز   ــار ةأهميــ عــ  الثال ــ  االختي ــ  ودوره المهن  التعلــيم مشــ     بعــ  حــ  ف
 فــ  العـام الثــانو   التعلـيم بــه يقـوم أن يم ــ  التـ  دورلــا و والمسـتقيلية الحاليــة العـام الثـانو  
ــه توجيــه ــار ط ب  مــ  الثالــ  التســاؤل عــ  ليجلــب جــا  الجــز  وهــذا المهنــ  مســتقيلهم الختي
 . الدراسة تساؤال 
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 اختيارهـــا وأســـلوب الدراســة أهـــداف تنــاول الجـــز  ابهــذ وتـــم: الملدانيــة الدراســـة إجــرا ا  .2
 اإلحصـائية والمعالجـة اختيارهـا وأسـلوب الدراسـة وعلنـة وتطييقهـا األدوا  وتقنـل  وأدواتها
 . الدراسة لنتائ  اإلحصائ  والتحلل 

 توجيــه فــ  العــام الثــانو   التعلــيم ردو  واقــ  ائ النتــ بهــذه وجــا : الملدانيــة الدراســة نتــائ  .1
 الرابـ  التسـاؤل عـ  ليجلـب الدراسـة مـ  الجز  هذا وجا  المهن  مستقيلهم الختيار ط ب
 .الدراسة تساؤال  م 

ـــ  المقترحـــة اإلســـتراتيجية .2 ـــيم ردو  لتفعل ـــام الثـــانو   التعل ـــ  الع ـــه ف ـــه توجي  الختيـــار ط ب
 مـ  واألخلـر الخـام  التسـاؤل عـ  ليجلـب لبحـ ا مـ  الجز  هذا وجا  المهن  مستقيلهم
 بهـا اسـتعان  التـ  واألجنييـة العربيـة المراجـ  بقائمة الدراسة ُأختتم  ثم الدراسة تساؤال 
 .الدراسة إعداد ف  الباحثة

 : للبحث النظري اإلطار

 ( مشكالته ، تطوره ، أدواره أهميته، مفهومه،)العام الثانوي التعليم: أوال

 :العام الثانوي مالتعلي مفهوم (أ)

 تتـراو  الـذي  للطـ ب خـاص بشـ   أعـد  تعليميـة مرحلـة" بأنه الثانو   التعليم ويعرف
 التعلــيم فــ  األساســية والمهـارا  الوســائ  إكســابهم فلهــا يـتم عامــا( 07-05) مــ  أعمـارهم

 فـــ  المختلفــة الجوانـــب الكتشــاف وتطويرهـــا وتنملتهــا والوســـائ  المهــارا  هـــذه واســتعمال
ــر ــا  التفكل  الســليمة والعــادا  واالتجاهــا  والمفــاهيم والمهــارا  المعــارف واكتســاب ، والحي
 .(Good, Carter V., 1973, 522) لاللرها إعداد مرحلة أو منتهية مرحلة إما وه 

 النــواح  جميــ  مــ  متكــام    شــام    إعــدادا   الطــ ب يعــد الــذ  التعلــيم بأنــه يعــرف كمــا
 المعرفيـة جوانيهـا جميـ  مـ  شخصـلتهم تنمـ  التـ  التجاها وا والمهارا  بالمعلوما  ويمدهم
 الجامعـة ف  للدراسة قاعد  باعتباره التعليم لهذا وينظر واليدنية والعقلية واالجتماعية والنفسية
 (.  050 ،5111 ، حسل  أسامة) العملية للحيا  البشر   المال رأس ف  واستثمارا وتأهل 
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 مـا وتقـ  مصـر فـ  التعليمـ  السـلم تتوس  الت  يميةالتعل المرحلة هو الثانو   التعليم
 المراهقـة مرحلة يقاب  الذ  التعليم وهو ، الجامع  التعليم ومرحلة األساس  التعليم مرحلة بل 
 .  سنوا  ث ث مصر ف  الثانو   التعليم ومد  اإلنسان، لد  النمو مراح  أهم م  وه 

 . الفن  الثانو   والتعليم العام ثانو  ال التعليم إل  مصر ف  الثانو   التعليم وينقسم
 أهملتـه وي تسـب ، سـنوا  ثـ ث ومدتـه العـام الثـانو   بـالتعليم تهـتم الحاليـة والدراسة

 خريجــ  مــ  الطــ ب صــفو  بــه يلتحــ  أنــه كمـا الجــامع  التعلــيم لمرحلــة الطــ ب يعــد أنــه مـ 
ـــيم ـــيم وهـــو مجموعـــا، وأع هـــم األساســـ  التعل ـــذ  التعل  بالمعـــارف يمـــدهمو  الطـــ ب يؤهـــ  ال

 والتـ  علميـة وتخصصـا  كليـا  مـ  فلهـا مـا ب ـ  الجامعية الدراسة إلكمال ال زمة األساسية
 .بالمجتم  المختلفة بالمه  ل لتحا  بإعدادهم بدورها ه  تقوم

 : الثانوي التعليم أهمية( ب)

 فـ  مراهقةال مرحلة تقاب  ألنها التعليمية المراح  أحرج م  الثانو   التعليم مرحلة تعد
 السـليمة والقـيم االتجاهـا  ذا  السـوية الشخصـية وتكـوي  الـذا  بنـا  مرحلة وه  الفرد حيا 
 وإدراكـا   الثـانو   بالتعليم الدولة اهتم  ولقد،(055 ، 5117 ، محمد ورمضان ، فالوج  محمد)

   عام دستور جا  فقد ، المصر   بالمجتم  النخبة م  ألهملته
 التاســعة المــاد  وتــأت  مســيو   وغلــر كيلــرا اهتمامــا انو  الثــ التعلــيم وأعطــ  م5101

 جــا  حلــ  إلزاميــة مرحلــة الثــانو   التعلــيم مرحلــة جعــ  علــ   وتــنص الدســتور هــذا مــ  عشــر
ــيم أن" المــاد  بهــذه ــة حتــ  إلزامــ  التعل ــة وتكفــ  ، يعادلهــا مــا أو الثانويــة المرحلــة نهاي  الدول

-5102 دســتور". )للقــانون  وفقــا التعليميــة الدولــة مؤسســا  فــ  المختلفــة بمراحلــه مجانلتــه
 (.09 الماد  ، 5101

 للطالــب والمهــار   والوجـدان  المعرفــ  الينــا  إكمـال فــ  الثــانو   التعلـيم مرحلــة وتقـوم
ــة أن حلــ  ــيم مرحل ــا  بإكمــال تقــوم وهــ  األســاس لهــا وضــع  األساســ  التعل  الشخصــ  الين
 يلتحـ  تعلـيم ألنـه أهميـة أكثـر العـام الثـانو   مالتعلي فإن مهما الثانو   التعليم كان وإن للطالب

 الثـانو   التعلـيم ويتـول  مصـر، فـ  األساسـ  التعلـيم خريجـ  الطـ ب مـ  المخرجـا  أجـود بـه
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 تخصصــا  فــ  للتخصصــوا الجامعيــة المرحلــة وهــ  التاليــة للمرحلــة وإعــدادهم تنملــتهم العــام
 .بالمجتم  متعدد  لمه  بإعدادهم تقوم مختلفة

 : العام الثانوي التعليم أدوار( ج)

 تعير الت  المتكاملة الشخصية خل  هو العام الثانو   التعليم م  الرئيس  الهدف إن
  وأن بأمان، المراهقة مرحلة
 الثانو   للتعليمدوار أ عد  لذل  باإلضافة وتوجد الجامع  بالتعليم ل لتحا  الطالب إعداد يتم
 (.051 ، 5117 محمد، رمضان و  فالوج  محمد: )منها العام
 .المجتم  لخدمة وتسخلرها اإلنسانية العلمية المفاهيم الط ب إكساب .0

 .العلم  البح  ومناه  الفكرية بالمهارا  الط ب تزويد .5

 .وتكنولوجيا مهنيا وإعدادهم األدائية وقدراتهم اللالوية الط ب مهارا  تحسل  .2

 .والقيم السلوكية بالمهارا  الط ب تزويد .1

 .والقيم القانون  واحترام مسووليةال تقدير تنمية .2

 . التكي، عل  والقدر  باالنتما  الشعور اتجاها  تكوي  .2

 .الدولية واألحداث المواق، وإدرا  المواطنة مسوولية وقيول اإلنسان نجاحا  تقدير .7

 .الجمال وتقدير الفن  التذو   حاسة الط ب إكساب .1

 .اآلخري  وتقدير ذواتهم معرفة عل  الط ب مساعد  .9

ــالتعليم االلتحــا  مــ  الطــ ب تم ــل  عــدوي ــانو   التعلــيم دوارأ أهــم مــ  الجــامع  ب  الث
 .العام
 : العام الثانوي بالتعليم الطالب أعداد تطور( د)

 الســنوا  فــ  كيلــر  بدرجــة وازداد العــام الثــانو   التعلــيم فــ  الطــ ب أعــداد تطــور لقــد
 الملتحقـة الطـ ب دأعـداب مقارنـة كيلـرا   ا  دعـد الثانو   بالتعليم الط ب م  الكم هذا ويعد األخلر 
 :التال  بالجدول كم( تجار   - زراع  - صناع ) الفن  الثانو   التعليم بأنواع

 (0)رقم جدول
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 عام من الفرتة يف( جتاري - زراعي - صناعي) والفين العام الثانوي ابلتعليم الطالب أعداد تطور
 * م5105/5102 عام وحىت 5111/5119

 نوع
 مالتعلي

 الثانوي

 العام
 الدراسي

5111/5119 5119/5101 5101/5100 5100/5105 5105/5102 

 0291525 0251111 0520722 125017 797700 العام الثانوي التعليم

 الثانوي التعليم
 الصناعي

222119 227172 129102 127125 122052 

 الثانوي التعليم
 الزراعي

052115 052121 020222 029721 079102 

 الثانوي التعليم
 التجاري

122121 121521 212117 250215 220751 

 2177050 5925211 5121121 5055911 5121015 اإلمجايل

 السنو   اإلحصائ  الكتاب ، اآلل  والحاسب للمعلوما  العامة اإلدار  ، والتعليم التربية وزار * 
 مســتو   علــ  والت ملــذ ولوالفصــ المــدارس بأعــداد إحصــائية ، م5105/5102 الدراســ  للعــام

 الدراسـ  العـام وحتـ  م5111/5119 الدراسـ  العـام م  ابتدا  الجامع  التعليم الجمهورية،ف 
 .م5105/5102

 -:التال  الش   ف  أوضح بصور  ذل  ويتضح

 
 (0شكل رقم)
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تجاري( في الفترة من  -زراعي  -تطور أعداد الطالب بالتعليم الثانوي العام والفني )صناعي 

 م5105/5109وحتى عام  5112/5113عام 

 أنــواع جميـ  مـ  الطـ ب أعـداد وزيـاد  تطــور ل السـابق والشـ    الجـدول مـ  يتضـ 
 فـ  أكيـر بشـ   كانـ  الزيـاد  ولكـ  والتجـار   والزراعـ  الصـناع  والفنـ  العام الثانو   التعليم
ــــيم طــــ ب ــــانو   التعل ــــام الث ــــ  الع ــــر بشــــ   ازداد  الت ــــ  كيل ــــان حل  عــــام الطــــ ب عــــدد ك
 إلــــ  م5105/5102 عــــام ليصــــ  العــــدد هــــذا ازداد طالــــب 797700 حــــوال  م5111/5119

 العـام الثـانو   التعلـيم طـ ب ألعـداد الموويـة النسـبة بحسـاب قامـ  طالب والباحثة 0291525
 والفنـ  لعـاما الثـانو   بـالتعليم الطـ ب إجمـال  إلـ  العـام الثـانو   بـالتعليم الطـ ب إجمال  إل 
ــم( تجــار   - زراعــ  - صــناع ) ــر  الخمــ  للســنوا  حســابها وت ــا األخل  بالجــدول يتضــح كم

 : التال 

 (5) رقم جدول
 - زراعي - صناعي) والفين العام الثانوي التعليم طالب إمجايل من العام الثانوي التعليم لطالب املئوية النسبة

 *م5105/5102 وحىت م5111/5119 عام من الفرتة يف( جتاري

 الدراسي العام
 ابلتعليم الطالب أعداد إمجايل

 والفين العام الثانوي

 طالب أعداد
 الثانوي التعليم

 العام

 الثانوي التعليم طالب ألعداد املئوية النسبة
 والفين العام الثانوي التعليم طالب إلمجايل العام

 % 21.90 797700 5121015 م5111/5119

 % 11.20 125017 5055911 م5119/5101

 % 12.29 0520722 5121121 م5101/5100

 % 11.12 0251111 5925211 م5100/5105

 % 12.01 0291525 2177050 م5105/5102

 السنو   اإلحصائ  الكتاب ، اآلل  والحاسب للمعلوما  العامة اإلدار  ، والتعليم التربية وزار * 
 مســتو   علــ  والت ملــذ والفصــول ارسالمــد بأعــداد إحصــائية ، م5105/5102 الدراســ  للعــام

ــة،ف  ــيم الجمهوري ــ  التعل ــدا  الجــامع  قي ــام مــ  ابت ــ  م5111/5119 الدراســ  الع ــام وحت  الع
 .م5105/5102 الدراس 

 -:التال  الش   ف  أوضح بصور  ذل  ويتضح
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 (5)رقم شكل

 - زراعي - صناعي) والفين العام الثانوي التعليم بطال إمجايل إىل العام الثانوي التعليم طالب تطور أعداد
 م5105/5102 وحىت م5111/5119 عام من الفرتة يف( جتاري

 العـام الثـانو   التعلـيم لطـ ب المووية النسبة أن السابقل  والش   الجدول م   يتضح
 حـوال  م5111/5119 الدراسـ  العـام فـ  كانـ  والفن  العام الثانو   التعليم ط ب إجمال  إل 

 العـام وفـ  ، % 11,20 وصل  م5119/5101 الدراس  العام فف  تدريجيا وازداد  21.90%
ـــــ  واســـــتمر  % 12.29 وصـــــل  م5101/5100 الدراســـــ   عـــــام وصـــــل  حتـــــ  الزيـــــاد  ف
 فـ  يوجـد مصـر فـ  الثـانو   بـالتعليم الط ب نص  قرابة أ  %12.01 تقريبا م5105/5102
 .العام الثانو   التعليم

 هو كما ووص  مستمر  زياد  ف  العام الثانو   بالتعليم الط ب أعداد أن يوضح وذل 
  إل  بالش   موضح

 الثـانو   بـالتعليم ن يلتحقـو األساسـ  التعلـيم خريجـ  نصـ  حـوال  أ  %12.1 نسبة
 االهتمـام تسـتوجب األعـداد هـذه فـإن وبالتـال  ،مجموعـا   واألعل  منهم المتملزي  وخاصة العام
 حسـ  مـ  والبـد لـديها توجـد التـ  والملـول واإلم انـا  القدرا  جمي  استال ل عل  والعم  بها

ــ  اســتثمارها ــ  تصــبح حت ــو   المســتقي  ف ــ  تعمــ  منتجــة بشــرية وثــرو  ق ــ  عل  المســتو   رف
 .للمجتم  االقتصاد 

 : العام الثانوي التعليم مشكالت( هـ)
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 طريـ  فـ  تقـ  لتـ ا المشـ    مـ  العديـد م  مصر ف  العام الثانو   يمالتعل يعان 
 م تـب: )ومنهـا العربيـة الـدول غالييـة فـ  موجـود  تكـون  تكـاد المشـ    وهـذه أهدافـه تحقلـ 
 (.  2 ، 5115 الروي ، العزيز عب) ،( 25/22 ،5111 الخلي ، لدول العرب  التربية

 .التنمية ومتطلبا  العام الثانو   للتعليم التخطي  بل  الفجو  زياد  .0

 .واضحة مجتمعية رؤية إل  الثانو   التعليم  ف ديدوالتج اإلص   افتقاد .5

 . العام الثانو   التعليم ف  الهدر معدال  ارتفاع .2

 .الفن  ونظلره العام الثانو   التعليم بل  االنفصال .1

 .المدرسية باألنشطة االهتمام ضع  .2

 العنــ  ظــاهر  الثــانو   بــالتعليم توجــد كمــا العالميــة للمعــدال  الفصــول كثافــة مطابقــة عــدم .2
   أش اال لديهم وتتخذ لط ب ا

 والمشــاجرا  الجارحــة واأللفــا  والــته م والســخرية والشــتائم اللفظيــة الصــور مثــ  مختلفــة
 وإدار  المعلمل  عل  والتعد  المدرس  األثاث وتحطيم ، باالنتقام والتلويح والرك  والضرب
 التـ  ألسـبابا مـ  العديد لها الظاهر  وهذه( 511-512 ،0991 الصاللر، أحمد) المدرسة
 بســيب الطــ ب لــد  والثــانو   المتوســ  التعلــيم فــ  الظــاهر  هــذه تــزداد ولكــ  إللهــا تــؤد 
 .  المراهقل  بع  عند والشجار العن  سماتها أهم وم  المراهقة بمرحلة الط ب مرور

 الثــانو   التعلــيم منهــا يعــان  التــ  المشــ    بعــ  الســابقة المشــ    إلــ  ويضــاف
 علـ   الحاليـة الدراسـة وتركـز ، األخلـر  السـنوا  فـ  المشـ    هذه ازداد و  كيلر بش   العام
 : يل  ما ومنها مصر ف  العام الثانو   بالتعليم الموجود  المش    اهم
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 .العلمي بالقسم االلتحاق عن الطالب عزوف مشكلة -1
 تقسـيم العـام الثـانو   التعلـيم مـ  الثـان  الصـ  بدايـة أو األول الصـ  نهايـة ف  يتم
 ودون  حريــة ب ــ  الطالــب ويختــاره األدبــ ، والقســم العلمــ  القســم هــذا قســمل  إلــ  الطــ ب
 بالقســم االلتحـا  عـ  كيلـر عــزوف األخلـر  السـنوا  فـ  حــدث ولقـد ، المدرسـة مـ  إجبـار
 اقتــرب حلــ  خاصـة ومصــر عامــة بصـفة العربــ  الـوط  فــ  العــام الثـانو   بــالتعليم العلمـ 
 أجريــ  ولقــد %77 األدبــ  والتخصــص % 57 مــ  العلمــ  بالتخصــص الملتحقــل  الطــ ب
ــة األســباب لبحــ  الدراســا  مــ  العديــد  بالقســم االلتحــا  عــ  الطــ ب عــزوف ورا  الكامن
ــا العلمــ  ــد دراســة ومنه ــز أحمــد ودراســة ،(م5101) عثمــان محم  ودراســة ،( م5101) عزي
( م5105) ملـة  هنـا ودراسـة ،( م5101) عباد  مديحة ودراسة ،( م5101) حسانل  بدرية

 إلـ  العـزوف أسـباب أرجعـ  وكلهـا ،( م5102) السـ م عيد مصطف  الس م عيد ودراسة ،
 بـل  البطالـة وانتشـار ، العلميـة المقـررا  وصـعوبة ، األكاديميـة واألسـباب الذاتيـة األسـباب
 .  االجتماعية األسباب بع  إل  باإلضافة وأدبية، علمية المختلفة الكليا  خريج 

 المقـررا  فـ  للطـ ب التحصلل  المستو   ضع  األسباب هذه رأس عل  رب يت ولك 
 الـدول فـ  التعلـيم حركـة لرصد العالم  التقرير أشار ولقد بها التدريسية العملية وسو  العلمية
 التـ  المشـ    مـ  عديـد هنـا  أن إلـ ( م5102) ينـاير اللونسـ و هلوـة م  والصادر العربية
 إلــ  األحيــان مــ  كثلــر فــ  تفتقــر والتــ  مصــر فــ  الفقلــر  لمنــاط ا فــ  خاصــة التعلــيم تواجــه
 الدوليـة الدراسـة فـ  االتجاهـا  اختيـارا  فـ  وأنـه ، الفعال للتدري  ال زمة األساسية الموارد
 الثـام  الصـ  ت ملـذ مـ  %22 فش  ، م5117 لعام (TI Miss) والعلوم بالرياضيا  الخاصة

 (.  1 م،5102 ، اللونس و) الرياضيا   ف دول  حد أدن  حد بلوغ م  مصر ف 
 حل  العرب  الوط  مستو   عل  ب  فق  مصر مستو   عل  ليس  الظاهر  وهذه

 م  أق  مستويا  إل  األدب  بالقسم بالملتحقل  مقارنة العلم  بالقسم الط ب نسبة وصل 
 األمري ية حد المت الواليا  ف  أيضا توجد المش لة هذه أن كما ، العربية الدول بع  ف  ذل 

 (.15 - 79 ،5101، حسانل  بدرية) والصل  وأوربا وأستراليا
 العــالم دول بجميــ  عامــة مشــ لة العلمــ  بالقســم االلتحــا  عــ  العــزوف مشــ لة تعــد

 التحــا  فــ  وتراجــ  عــزوف هنــا   األمري يــة المتحــد  الواليــا  فــ  فمــث  ، واألجنييــة العربيــة
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 بالتخصصـا   الملتحقـل  الطـ ب أعداد تراج  كما لثانو  ا بالتعليم العلم  بالتخصص الط ب
 (Watters, J. , 2010, 228)األدبية بالتخصصا  مقارنة الجامعا  ف  العلمية

 مـ  األساسـية العلميـة المهـارا  فـ  كيلـرا نقصا األمري ية المتحد  الواليا  ف  ويوجد
  لهذه الماسة الحاجة

 مــ  اليلولوجيــا فــ  الــدكتوراه يجــ خر  مــ  %21 مــ  يقــرب مــا إن حلــ  التخصصــا 
 األخــر   اليلــدان مـ  كيلــر عــدد فـ  والهندســة العلـوم فــ  ن والمتخصصــ وانخفـ  الــي د خـارج
 .Watters, J) العلمية التخصصا  بهذه االلتحا  ع  الطالبا  عزوف بسيب بريطانيا حت 

ــ  (223 ,2010 , ــا  عــزوف إن حل ــة التخصصــا  عــ  خاصــة الطالب ــر العلمي ــاوف ، كيل  ق
ــوم األمري يــة للمؤسســة  ب ــالوريوس علــ  الحاصــ   الطالبــا  نســبة بلالــ  م5100 لعــام للعل

 ،%51، %57 هـ  التـوال  علـ  الفلزيائيـة والعلـوم والهندسة والحاسب، الرياضيا  ف  العلوم
 الماجســتلر مــ  %20 ، %52 ، % 52 ، % 21 كانـ  العليــا الدراسـا  مرحلــة وفـ  ، 22%

 ,Wang) التوال  عل  الفلزيائية والعلوم والهندسة الكميلوتر، وعلوم ضيا الريا ف  والدكتورا 

M-T & J. , 2013, 305)  . 
 عــد  وتوجــد العــام الثــانو   التعلــيم فــ  كيلــر بشــ   المشــ لة هــذه مــ  تعــان  ومصــر 
 منــ ) دراسـة أظهـر  ولقـد ،(  الدراسـة ومشـ لة بمقدمـة توضـيحها سـي )  ذلـ  حـول دراسـا 
 العلمــــ ، بالقســــم االلتحــــا  عــــ  الطالبـــا  عــــزوف أســــباب أهــــم مــــ  أن( م5105 إبـــراهيم،

 مقارنـة العلمية المقررا  دراسة وصعوبة األكاديمية األسباب هو بالكليا  العلمية والتخصصا 
 . األدبية المقررا  دراسة بسهولة

ــزوف أســباب مــ  أن( 0911) المصــر   مجــد  دراســة وأضــاف   الدراســة صــعوبة الع
 أسـباب أهـم مـ  أن إلـ ( 21-52 م،5102)  مصـطف  السـ م عيد وتوصل  يةالعمل بالكليا 

 ووافـ ( والرياضـيا  واألحيـا  والفلزيـا  الكيميـا ) العلميـة الدراسية المواد صعوبة العزوف هذا
ــة بنســبة الطــ ب  بالقســم االلتحــا   عــ عــزوفهم أســباب أهــم مــ  أن علــ  %92 بلالــ  مووي
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 المدرســة دور أهميــة تظهــر هنــا ومــ  ، بالمدرســة إلرشــادوا التوجيــه غيــاب إلــ  يرجــ  العلمــ 
 .الط ب لد  والمهن  التعليم  االختيار  عملية تجاه الثانوية

 لصــالح العلميــة الدراســة علــ  اإلقبــال تراجــ  أن مــ  وخيــرا  متخصصــون  حــذر ولقــد
 فـ  عـام بشـ   التنميـة مسـلر  وعلـ  العلمـ  البحـ  مسـتقي  عل  قاتمة بظ ل يلق  ، األدبية
 (.5101 بدر، محمد بدر) مصر

 تهـدد والتـ  مصـر فـ  الثـانو   التعليم تواجه الت  المش    أخطر م  المش لة وهذه
   ألن وذل  المستقي 

ـــة للتخصصـــا  تحتـــاج العمـــ  مجـــاال  مـــ  العظمـــ  الالالييـــة  الصـــناعة مثـــ  العلمي
   والزراعة واليترول والتعدي 

 .المجتم  ف  اإلنتاج  قطاعا وك  ، تخصصاته ب   الطي  والقطاع
 : الخصوصية سوالدر مشكلة -2

ا كيلــر بشـــ   الخصوصــية وسر الـــد مشــ لة مـــ  العــام الثـــانو   التعلــيم يعــان   ، جـــد 
 الطالـب عليـه يحص  إضاف  تعليم  جهد ك  ه : "بأنها( م5111) الحملد عيد طلع  ويعرفها

 خــارج الخــاص المعلــم وبــل  بلــنهم يــتم رســم  غلــر لقــا  خــ ل مــ  الطــ ب مــ  مجموعــة أو
 مسـبقا عليـه متفـ  محـدد أجـر نظلـر ، الطرفل  بل  محدد وزمان م ان وف  ، المدرسة جدران
 إلـ  تعليميـة مرحلـة ومـ  ألخر ، دراسية ماد  م  األجر هذا ويختل  والمعلمل  ، الط ب بل 
 .  معلم إل  معلم وم  أخر  

ــدرس بأنهــا( م5115) ســ م محمــد ويعرفهــا ــذ  ال  ومــ  معــل ، أجــر قابــ م يعطــ  ال
 تعليميـة  مشـ    أو خاصـة لظـروف العـون  إلـ  الطـ ب م  ضوللة نسبة تحتاج أن الطييع 

 إلـ  تحولهـا فـ  تكمـ  المشـ لة ولك  مث ، الدراسة ع  االنقطاع أو المر  بسيب يواجهونها
ــة ظــاهر  ــ  عــدواها وتنتقــ  ، العامــة الشــهادا  فــ  وخاصــة الطــ ب معظــم يرتادهــا جماعي  إل
 (.5105 ،5110 ، ملنا فايز) القوم  المستو   عل  اقتصادية مش لة وتمث  ، العال  التعليم
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 الطــ ب مــ  %21,1 حـوال  حلــ  المصــر   للتعلـيم المملــز  الســما  مـ  ظــاهر  وهـ 
ــون  الحــاللل  ــ  للنجــا  إللهــا ن يلجــأو ، خصوصــية دروســا يتلق ــد تعليمــ  نظــام ف  علــ  يعتم

ــا  ــ ، االمتحان ــ  هر الظــا وتتفشــ  فق ــة نهايــة ف ــة المرحل ــ  ذروتهــا وتصــ  اإلعدادي  نهايــة ف
 الشـريحة طـ ب مـ   %72,9 بحـوال  ثـرا    األكثـر اليلوا  ف  وتنتشر العامة الثانوية المرحلة
 فـ  الخصوصـية الـدروس تلقـ  نسـبة تيلغ الثانوية المرحلة وف  االبتدائية المرحلة م  األعل 
 (.م5105 كراف ، ل كارول. ) %92,2 ثرا    راألكث اليلوا 

 وي ـاد مسـتوياتها أعلـ  إلـ  العـام الثـانو   بـالتعليم الخصوصـية الدروس أجور وتص 
 يثق  ا  إضافي ا  مادي وا  عي يش   مما الدراسية المقررا  جمي  ف  خصوصية ا  سو در  يأخذ الطالب
 . المصرية األسر كاه 

ــة المعلــم دخــ  انخفــا  الظــاهر  هــذه أســباب أهــم ومــ   كثافــة وزيــاد  الرواتــب وقل
  تقدير وعدم الدراسية، الفصول

 لـبع  والتربـو   العلمـ  المسـتو   وضـع  ، المعلمـل  مـ  غلـره مـ  المخلص المعلم
 (.17-11 ،0992 حس ، محمد. )المعلمل 
 علـ  الحصـول أجـ  م  والط ب األمور أوليا  تساب  السابقة األسباب إل  ويضاف 

 ذا  ب ليــة التحاقــه مــ  البــد الطالــب أن مــنهم عتقــادا  ا العامــة الثانويــة بشــهاد  مجمــوع أعلــ 
 التوظـ  وفـرص الجـامع  التعليم لمفهوم خاطئ فهم وهذا ، المنشود  الالاية هو مرتف  مجموع
ـــاج و منـــه، التخـــرج بعـــد ـــه إلـــ  يحت ـــار بآليـــة الطـــ ب بتعريـــ، وتصـــويب توجي ـــة اختي  المهن

 . عللها بنا    يختار أن يجب الت  الصحيحة العلمية  واألس  والتخصص
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 (:والتسرب الرسوب) الهدر مشكلة - 3

 إعاد  بالرسوب والمقصود والتسرب الرسوب عل  التعليمية العملية ف  الهدر يشتم 
  الدراس  للعام الطالب
 ذل  ي ون  وقد المدرسة وتر  راسةدال ع  النهائ  االنقطاع بأنه فيعرف التسرب أما كام ،
 .أخر   ماعيةاجت ألسباب الرسوب،أو لتكرار

 اتخــاذ ودعـم المعلومـا  ومركـز الــدول  السـ ان مجلـ  بهـا قــام مسـحية دراسـة وفـ  
 الثــانو   التعلــيم فــ  الرسـوب نســبة وصــل  م5105 عــام بمصـر الــوزرا  لمجلــ  التــاب  القـرار
 االسـتذكار أجـ  مـ  تالليـوا العامة الثانوية ط ب م  %22 حوال  أن كما %2,5 م5105 لعام

ــ ( 2-5 ، 5105 كرافــ ، لل كــارو ) بــالمنزل ــدل وذل  فــ  التربــو   الهــدر نســبة ارتفــاع علــ  ي
 إم انـا  يضـي  الهـدر وهـذا أهدافـه تحقلـ  ع  نقعده وه  مرتفعة نسبة تعتير الثانو   التعليم
 القـدرا  هذه ك  يوظ  جلد تعليم توفلر ع  عجز تعليم ألنه وذل  الط ب واستعدادا  وقدرا 

 (.512-511 ، 5119 العطار، س مة. )والمجتم  األفراد م انا إل تعطل  وهو واإلم انا 
 عــ  تاللــيهم أفــادوا العامــة الثانويــة طــ ب ثلــ  عــ  يزيــد مــا أن أيضــا بــالتقرير وجــا 

ــان  والشــ  المدرســة، خــارج ل ســتذكار المــدارس  الطالــب تــر  ويعنــ  التســرب هــو للهــدر الث
 الدراسـا  توصل  ولقد كيلر  تربوية خسار  دتع نهائيا الطالب تسرب حالة نهائيا ،وف  للمدرسة

 الدراسـ  التحصـل  برفـ  وذلـ  التسـرب علـ  القضا  ف  كيلر دور له المدرس  المناخ أن إل 
 والطـــ ب المدرســـة إدار  بـــل  االتصـــال عمليـــا  زاد  وكلمـــا معهـــم التعامـــ  وحســـ  للطـــ ب

 عــون ) التسـرب ومنــ  الطـ ب بمســتو   االرتقـا  إلـ  ذلــ  أد  كلمـا األمــور وأوليـا  والمعلمـل 
   ،( 072-075 ، 5117 خصاونة،

 هو ، ليميةالتع العملية أهداف تحقل  وعدم الفاقد نسبة زياد  إل  تؤد  الت  األسباب أهمو 
 التحا  ندوع ، وقدراتهم استعداداتهم م  يتف  ال الذ  الدراسة نوع إل  الط ب توجيه سو 

 عل  لنتائ ا أفض  ويحققون  الدراس  تفوقهم ل إ يؤد  قدراتهم م  يتف  بتخصص الط ب
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 الوض  الجةمع عل  قادر  تعليمية مخرجا  تحقل  ف  المجتمع  والمستو   الدراس  المستو  
(. 7 ، 0992 ، النوبان  مصطف )السو   وحاجة التربو    

 التعلـيم تحسـل  فـ  كيلـر عـب  بها العاملل  وك  الثانوية المدرسة عل  يق  وبالتال 
 والتسـرب الرسوب ظاهر  م  يقل  مما بها التربو   المناخ جود  ورف  اإلنسانية الع قا و  بها،
 مــ  يتفــ  الــذ  التعليمــ  التخصــص إلــ  الطــ ب توجيــه علــ  والعمــ  الثانويــة المدرســة مــ 

  النتائ  أفض  ويحققون  الدراس  تفوقهم إل  يؤد  مما واستعداداتهم قدراتهم
 .الدراس  المستو   عل 
 :المصري المجتمع في العمل بسوق العام الثانوي التعليم ربط عدم-4

 الفقــر علــ  ويقضــ  والعمــ  التعلــيم بــل  التقــارب إحــداث فــ  كيلــرا دورا التعلــيم يلعــب
 البطالـــة مشـــ لة مـــ  المجتمـــ  ويخلـــص المنشـــود  واالجتماعيـــة االقتصـــادية التنميـــة ويحـــدث

 أعــداد ازداد  ولقــد ،(واالنتحــار والعنــ  نواإلدمــا ، الجريمــة) مثــ  عللهــا  المترتبــة والمشــاك 
 والتكنولـوج  العلم  التقدم إل  وباإلضافة األخلر  السنوا  خ ل وتضاعف  بالتعليم الملتحقل 
 إنتاجيـة أدوار فـ  لمشـاركةا أج  م  للط ب اإلعداد ضرور  التعليم واجبا  م  أصبح بالتال 
 (.021-59 ، 5100 عزب، عل  محمد) العم  سو   يتطليها
 إنه حل  ، العم  لسو   الفعلية االحتياجا  م  ما  ئمتوا اإلعداد هذا ي ون  أن م  البد وأيضا

 االقتصاد ورف  اإلنتاجية العملية ف  البشرية القو   استثمار إل  يؤد  ال تعليم ف  فائد  ال
 م5101 م  الفتر  ف  مصر ف  الشباب لتشالل  القومية العم  خطة أهداف م  وأن خاصة

 (.05 م،5101 الدولية، العم  منظمة: )يل  ما م5102  إل
 .  عم  عل  الشباب حصول إم انية زياد  .0

 . األساسية االقتصادية القطاعا  ف  عم  فرص توفلر .5

 تحسل  طري  ع  منه والمعرو  العم  عل  الطلب بل  التواف  عدم مش لة ح  .2
 . العم  سو   وبرام  سياسا 
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ا كيلر  بدرجة يركز العام الثانو   التعليم إن حل   األكـاديم  بـالتعليم االهتمـام علـ  جد 
 فــ  بــذل  اهتمــام أ  يوجــد وال ، المســتقي  مهنــة فــ  للتفكلــر الطالــب بتهلوــة االهتمــام ويالفــ 

 اخــت ف بــرغم الموحــد  الدراســية المنــاه  فــ  بــذل  اهتمــام أ  يوجــد وال ، الدراســية المنــاه 
 األمـر هـذا ويـزداد منهـا، بلوـة ب ـ  العمـ  فـرص وعيـةن واخـت ف المصر   المجتم  ف  اليلوا 
 التـ  المهنة ه  وتفكلره ذهنه تشال  الت  القضايا أهم م  الثانو   بالتعليم المراه  ألن أهمية
 واقتصـاديا فكريـا مسـتق  لي ـون  ذاته ع  فلها يبح  عمرية مرحلة ف " ألنه بها يلتح  سوف
  القيول للنال ومهنيا

 (.057 ،5117 ، محمد ورمضان ، فالوج  محمد. )"اآلخري  م  والرضا
 التعلـيم حتـ  يسـتمر األساسـ  التعلـيم مسـتو   مـ  العمـ  لعـالم األفراد إعداد حل  ف 

 بشـد  المطلوبـة والنوعيـة الشخصـية األساسية المهارا  الدارسون  هنال  ي تسب حل  الثانو  
 (.  22 ، 5112 ، وندام. م ودوج س كيميرر.  ن فرانسي ) ، العم  سو   ف 

 ذلـ  ألن العمليـة للحيـا  األفـراد بإعـداد الثـانو   التعلـيم قيـام ضـرور  سي  مما يتضح
 وبالتـال  المفتـو  السـو   سياسـة حاليـا تواجـه مصر وأن خاصة ، للتعليم الرئيسية المهام م 

 بحلـ  المجـاال  جميـ  فـ  الكفـا   مـ  عـال مسـتو   علـ  المؤهلـة البشرية القو   إل  تحتاج
. أخـر   ناحيـة مـ  األدا  وتطـوير ناحيـة مـ  الحديثـة التكنولوجيـا مـ  التعامـ  عل  قادر  تكون 

 (.  01 ،5111 أحمد، إبراهيم أحمد)
 األكــاديم  التحصــل  علــ  بشــد  و يركــز العــام الثــانو   بــالتعليم حاليــا الم حــ  ولكــ 

 .  بالعم  التعليم رب  وإهمال فق  الط ب لد  المعرف  الجانب وتنمية
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 المهني واالختيار المهنة: نياثا

 وخصائصها المهنة مفهوم( أ)

 Profession المهنة مفهوم -1

 اللالــة مجمــ ) ومهــار  خيــر  إلــ  يحتــاج والعمــ  العمــ : بأنهــا المهنــة تعــرف: لالويــا* 
 والْمَهنــة مهنــة مهــ  الفعــ  مــ  مشــتقة بأنهــا تعــرف العــرب لســان وفــ ( 191د ، العربيــة،
ـا ُيْمُهـ ُ  َمَهـ َ  وقـد. ونحـو والعم  بالخدمة الحذ  بمعن  لهك والَمَهنة والِمْهَنة  فـ  عمـ  إذا َمْهن 
 . خدمهم أ  وَمَهنُهم صنعته

 علـ  المعـارف مـ  مجموعـة تطيـ  ، خدمية أعمال" بأنها المهنة عرف : اصط حا* 
ــا كمــا ، المجتمــ  يقــدرها مشــ     غلــر مجــال أ  فــ  الفــرد يشــاللها وظيفــة عــ  عبــار  أنه
 لـد  تكـون  أن الضـرور   ومـ  وغلرها، التجار  أو الصناعة أو الزراعة سوا  اللدوية  المجاال
 محمـود، سعلد) فيه بالعم  يقوم الذ  المجال ف  متخصصة ومهارا  معلوما  المهنة صاحب
5102، 01  .) 

 حسـب مناسـبا   ا  اختيار  اختلر  والخير  العلم م  أساس عل  مينية وظيفة ه  والمهنة
  الخاص العم  مجال

 العمــ  لتنظــيم وآداب قــوانل  ويح مهــا معلنــة وتخصصــا  مهــارا  تتطلــب وهــ  بهــا،
 (.  5101،الحر  الموسوعة". )بها

ــة وتعــرف ــا المهن ــذ  العمــ : "بأنه ــاج ال ــ ا  إعــداد يحت ــوفر ا  علمي  قاعــد  لممارســته وتت
  كيلر  بدرجة تعتمد معرفية

 خيـرا  أو م توبـة أدبيـا  شـ   علـ  سـوا  علميـة مراجـ  ولهـا ، العلمـ  البحـ  عل 
 ي ون  ولذل  ، مؤهلل 

 العيـد راشـد) مهنيـة جمعيـا  شـ   علـ  ي ـون  وعـاد  التجمـ ، مـ  نوع بها للعاملل  
 (.5 ، 5102 الكريم،

 الـذ  الـدور علـ  عاليـا   ا  اجتماعيـ ا  تقدير  بها العاملل  ك  يلق  ومازال  المهنة وكان 
 .وأفراده المجتم  خدمة ف  به يقومون 
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 :  Craft (Trade) الحرفة مفهوم -2

 مسـتمر ، بصـفة المـر  منهـا يرتـز   التـ  الصـنعة ه  بالكسر الحرفة تعرف:  لالويا* 
 (.  027، د  العربية، اللالة مجم ) الكسب وهو االحتراف م  وه 

 خـ ل مـ  أو الممارسـة خـ ل مـ  ممارسـها يتعلمهـا التـ  األعمـال" ه : اصط حا* 
 ، 5102 الكـريم، العيـد راشـد) بها يقوم أن شخص أل  ويم   والخطأ والمحاولة اآلخري  تقللد

 وإنجـازه تعلمـه ، التقللـد علـ  يسـتند الـذ  االبتـدائ  العلمـ  األسـلوب هـ : "بأنهـا وتعرف(. 5
 أن ويسـتطي  ، بعلنـه ثقـاف  مسـتو   تشـترط ال بالتـال  وه  التعقلد وعدم بالبساطة يتسم وهو
 العمـ  علـ  الحرفـة تعتمـد ما وغالبا ، والتعليم الثقافة م  متدن مستو   عل  شخص بها يقوم

 ( .01 ، 5102 محمود، سعلد) البسي  الفكر   أو البسي  اللدو  
 م انـة لهـا والزال  كان  المهنة إن حل  والمهنة، الحرفة بل  الفر   سي  مما يتضح

 بلـنهم فـرو   وجـدت وكـذل  ، وهدفـه ، ونوعـه العم  مجال ف  بلنهما والفر   مرموقة اجتماعية
 المصـر   المجتمـ  فـ  المهنـ  والمركز ، العم  هذا ورا  المطلوبة والثقافة اإلعداد مستو   ف 

 والمهنـدس الطيلـب وم انـة مركـز بـل  الفـر   ذل  عل  والدلل  الحرف  المركز ع  م انة أعل 
 .وغلرها والخياط والحداد والسبا  النجار مث  الحرف  وبل  كمهن  والمحام 

 :   المهنة صائصخ -3

ــالمجتم  يوجــد ــد ب ــ  المهــ  مــ  العدي ــة مث ــا  الطــب مهن  والهندســة واإلعــ م والمحام
 ومجموعـة العقليـة المعـارف مـ  مجموعة عل  تشتم  عامة بصفة والمهنة المه ، م  وغلرها
 (.الحر  الموسوعة: )وه  المهنة تهي   الت  والتطييقا  والخيرا  الممارسا  م 
 . المفلد  لخدما وا األنشطة توافر .0

 .المتخصصة الفنية والخيرا  المهارا  م  قدر توافر .5

 .المتخصص الفكر   اإلنتاج توافر .2

 .  وزم ئهم المهنلل  األفراد بل  العم  وتنظم تح م وسلوكية أخ قية قواعد وجود .1

 .عنها ويداف  باسمها يتحدث بالمهنة للعاملل  تجم  وجود .2
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 . المه  م  هاغلر  ع  ومملز  المعالم واضحة تكون  .2

 عللهــا يطلـ  حتــ  بهـا توفرهـا مــ  البـد الخصــائص مـ  مجموعـة بالمهنــة يتـوفر أن والبـد
 .(Morris, H. , 2001): يل  ما منها مهنة اسم

 مــ  وتـنظم الدولـة مسـتو   علـ  توضـ  ، للمهنـة الرئيسـية المسـتويا  فـ  عاليـة معـايلر. 0
 .قو   مهن  جهاز خ ل

ــة قاعــد . 5 ــة حــول معرفي ــد بشــ   تعمــ  التــ  األشــيا  ماهي  للنمــو فــرص وجــود مــ  جل
   المهنة ألعضا  المهن 
 .جديد هو ما لك  متابعل  ي ونوا حت 
 .األفض  إل  المهنية الممارسا  لدعم عال مستو   عل  واإلدار  التنظيم. 2
 . الحديثة للتقنيا  الفعال االستخدام. 1
 .للمتملزي  وجوائز حوافز وجود. 2
 الخدمة م  المستفلدي  مصلحة عل  دائم تركلز. 2

 : يل  كما المهنة لخصائص الحر  الموسوعة وتصني،         
 .ابتكار   نشاط المهن  النشاط. 0
ـــز. 5 ـــ  النشـــاط يتمل ـــة المهن ـــرارا  واتخـــاذ المشـــ    كـــ  بمنهجي  األســـلوب بخـــ ف) الق

 (.العشوائ 
 . خاصا ليماتع تحصللها تتطلب الت  المعارف م  مجموعة المهنة تتضم . 2
 .المهن  النشاط م  رئيس  جز  التخرج بعد المستمر التعليم. 1
 .  مهمة أدا  ولي  هدف بتحقل  تتعل  المهنة. 2
 .المهنة آلداب الئحة يتب  المحترف المهن  الشخص. 2

 : يل  ما وه  للمهنة ومقوما  خصائص عد  الحالية الدراسة وتستخلص 
 .العقلية القدرا  عل  تعتمد نهاأ أ  عقلية أعماال المهنة تتضم  .0
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 وأنمـاط والمعـارف المعلومـا  مجموعـة بالثقافـة ويقصـد بهـا خاصـة ثقافـة لهـا مهنة ك  .5
 .بها المرتبطة واالتجاها  السلو 

 .  الجامع  بالتعليم خاصة اإلعداد م  عال   مستو   عل  ي ون  للمهنة اإلعداد .2

 .يخصها فيما تم المج أفراد خدمة خاصة ، محدد  وغايا  أهداف للمهنة .1

 .  حقوقهم وع  هاأعضائ ع  تداف  رابطة أو نقابة نةمه لك  .2

 .بها الممتهنل  لك  المرجعية يمث ( شرف ملثا ) أخ ق  دستور مهنة لك  .2

 .  عملهم ممارسة ف  التصرف حرية المهنة أعضا  لك  .7

 .المستمر الذات  التعلم ضرور  عل  لها التابعل  تجير المهنة .1

 : وأخالقياتها هنةالم معايير( ب)

 :  وديناميكيتها وأهميتها المهنة معايير -1

 والمعـارف والمهـارا  الكفايا  ووضو  بدقة تص : "بأنها المهنة بمعايلر المقصود      
 ا األد نتاجـا  بوضـو  المعيـار ويحـدد باتقـان، العمـ  إلنجـاز العمـ  شـاغ  لد  توفرها الواجب
 العاملـــة القـــو   إعـــداد عمليــا  تح ـــم التـــ  الضـــواب  نــةالمه معـــايلر تمثـــ  وبالتـــال  المــتق ،
 (.9 ،   د العربية، العم  منظمة". )وتنقلها وتشالللها وتأهللها
 :  المهنة معايير أهمية* 

 (:  01-9 ،   د العربية، العم  منظمة: )يل  فيما المهنة معايلر أهمية وتتمث 
 .والتقن  مهن ال والتدريب التعليم أنظمة( مخرجا ) نوات  نوعية ضب  .0

 .  العم  أصحاب توقعا  سق  ضب  .5

 . لألفراد النوعية التدرييية االحتياجا  تحديد عملية ضب  .2

 .  المهن  العم  لمزاولة الترخيص ضب  .1

 .الدول مستو   عل  المهنة نف  ف  العاملة القو   انتقال تيسلر .2
 :  المهنة معايير* 
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ــ  العلمــا  مــ  عــدد أجمــ  ــد الــدي  نــور: )يلــ  فيمــا المهنــة معــايلر تحــدد أن عل  عي
 (.1-7  5119 المحروق ، ماجد) ،( م0917 ، الح  عيد محمد)، (م0995 الجواد،

ــة قيمــة لهــا بنشــاطا  تقــوم أن .0  لخدمــة أنفســهم أصــحابها ي ــرسو  للمجتمــ  ومهمــة عالي
 . الذاتية مصالحهم لخدمة ولي  والبشرية ، المجتم 

 فائقـة فكريـة قـدر  أصـحابها مـ  تتطلـبو  رفيعـة منزلـة ذا  ومعـارف بمعلومـا  تختص أن .5
 .  متملز  فنية وبصلر 

 والمبــاد   المنــاه  لــتعلم للمهنــة، اإلعــداد فـ  نســييا طويلــة فتــر  المهنــة أعضــا  يقضـ  .2
 .  المتخصصة والمعرفة

 علــم علــ   ي ونــوا وأن بهــا، االلتحــا  قيــ  معلنــة مــؤه   المهنــة أعضــا  لــد  ي ــون  أن .1
 أثنــا  التــدريب بــرام  فـ  االشــترا  طريــ  عــ  وذلـ  ، تخصصــاتهم فــ  التطــورا  بأحـدث
 .  الخدمة

 ممارســا  وضــب  خــدماتها، وتحســل  أهــدافها لتحديــد قــو   مهنــ  لتنظــيم المهنــة تخضــ  .2
 . المهنية للنقابا  بالنسبة معروف هو كما ومسوولياتهم حقوقهم وتحديد أصحابها

 المهنـــة وتلــزم مهنـــةال شــرف بملثـــا  يعــرف مــا أو مهنيـــة أخــ   وجـــود المهنــة تشــترط .2
 مـ  وعـزل حرمـان إلـ  األمـر يصـ  وقـد ، بـه أخلـوا إذا وتحاسـيهم الملثـا  بهـذا أصحابها
 .كيلر  انحرافا  يرتكيون  لم  ، المهنة عضوية

 .مستمر  وعضوية بالدوام، يتسم عم  لصاحيها المهنة توفر .7

 .واالستق لية والتخصص للترق  إم انا  المهنة توفر .1

 عل  ينطي  أن يجب ما لك  لشموللتها المعايلر هذه م  تماما   تتف  ةالحالي والدراسة
 .معايلر م  المهنة

 :  المهنة معايير ديناميكية* 

ــة معــايلر إن حلــ  ــة المهن ــأثر المختلف ــالتطورا  تت ــة ب  العمــ  أســاللب فــ  التكنولوجي
 فـ  النظـر  عاد إ ضرور  إل  التاللر هذا ويؤد  باستمرار، وتتطور تتاللر إنها حل  ، واإلنتاج
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ــة المعــايلر ــة بصــفة المهني ــرا  مواكيتهــا لضــمان وتحــديثها دوري ــة للتالل  العمــ  منظمــة) التقني
 (.  00 ،   د ، العربية

 بتطـور وتتطـور ثابتـة وليسـ  متاللر  دينامي ية المختلفة المه  معايلر أن يعن  وذل 
 طييعـــة حســـب يضـــا  وأ ، التكنــواوج  والتقـــدم العلمـــ  التطـــور معطيــا  حســـب وعلـــ  العصــر،
 .المختلفة المستويا  جمي  عل  المتاللر  وظروفه المجتم 

 :  المهنة أخالقيات -2

 المهنـة هـذه يتب  عضو ك  بها يلزم أن يجب الت  األخ قيا  م  مجموعة مهنة لك 
  الدستور عللها ويطل 

 ، ةاألخ قيـ القـيم مـ  مجموعـة مهنـة ولكـ  المهنـة، شرف ملثا  أو للمهنة األخ ق 
 ارتبـاط هنا  أن( األمم ثرو ) كتابه ف  سمل  آدم وير   ،مهنة ك  طييعة بحسب تختل  والت 
 الجـود  بـل  اإلنتـاج فـ  التفـاو  سـيب أن إلـ  وتوصـ  واألخـ   وغزارتـه اإلنتـاج  جود  بل 

 ، واإللتـزام اإللـزام حـالت  بـل  العـاملل  وضـ  إلـ  يعـود والضـآلة الجـود  عـدم بل  وما والالزار 
 بـداف  يعمـ  الـذ  أما وغزيره، اإلنتاج دقل  ي ون  اإللتزام بداف  المهنة بأخ قيا  يعم  فالذ 
 (.5112 ، الحملد عيد الواحد عيد) وضلوله اإلنتاج ركي  فهو اإللزام

 أخ قيـا  عـ  وتختلـ  الطب لمهنة أخ قيا  فهنا  بها خاصة أخ قيا  مهنة ولك 
 .  المه  بقية وه ذا مث  التدري  مهنة
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 : المهن تصنيف( ج)

 (.  5102 ص  ، خالد: )يل  ما منها للمه  التصنيفا  م  عديد يوجد
 :المهنية البيئات حسب هوالند تصنيف -1

 التقللديـة اليلوـة - االجتماعيـة اليلوة - البحثية أو العقلية اليلوة - الواقعية اليلوة) 
 (. الفنية اليلوة - المعاصر  اليلوة -
 :الميول أساس عل  المهن فتصني -2

 الملـ  - الماديـة الملـول - األدبيـة الملـول - االجتماعيـة الملـول - العلميـة الملول)
 (.  الموسيق  إل  المل  - الف  إل  المل  - باآلخري  ل تصال المل  - التنظيم إل 
 :  القدرات أساس  عل  للمهن وليامسون تصنيف -3

 (.والتجارية الكتابية القدر  - العددية القدر  - لميةالع القدر  - الثقافية القدر ) 
 التصني، وجا  العربية،  التصنيفا وأيضا للمه  العالمية التصنيفا  م  عدد ويوجد

 منظمـة، ع قـا  بلنهـا تـرب  أعمـاال منهـا ك  يضم ، مجامي  إل  المه  ليقسم العرب  المهن 
ــ  وتقــوم ــ  والتجــان  التشــابه أســاس عل ــة ف ــ  التصــني، وأقســام  العمــ طييع ــ  المهن  العرب

 (.01-1 ، 0919 العربية، العم  منظمة: )يل  كما الترملزية وأرقامها
 .  األعمال وإدار  العامة اإلدار  ف  المديرون  .0

 . واإلنسانية والفنية العلمية المجاال  ف  االختصاصلون  .5

 . الالذائية والصناعا  والكيميائية الصناعية العمليا  مه  .2

 . والصلد والطلور الحلوانا  وتربية عةالزرا مه  .1

 . واإلنسانية والفنية العلمية المجاال  ف  الفنلون  .2

 .وغلرها واألم  المسلحة القوا  مه  .2

 . المساعد  األساسية الهندسية المه  .7

 .  الخدما  مه  .1

 .الكتابية المه  .9

 .اليي  مه  .01
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 الفوا  إل   المهار  مستو  ل وفقا    المهنية لفوا ل تصني، العربية العم  منظمة وتضي،
 : التالية
 . Feofessional االختصاص فئة -1

 .Technician المهن  فوة-5
 .Craftsman(  المساعد الفن ) المهن  العام  فوة-2

 .  Skilled worker الماهر العامل فئة -4
 Semi skilled worker المهارات محدود العامل فئة -5

 : التعليمي السلم في وموقعه ونظرياته نيوالمه التعليمي االختيار مفهوم( د) 

 المهني االختيار مفهوم*
 بهـا يتخصـص سـوف التـ  للمهنة الطالب اختيار هو بأنه المهن  باالختيار المقصود

 يدرســها ســوف التــ  المهنــة نوعيــة علــ  االســتقرار وعمليــة بهــا يعمــ  وســوف المســتقي  فــ 
 مســتقيله عللهــا يتوقـ، ألنــه للطالــب بالنسـبة األهميــة غايـة فــ  هــو فلهـا ويتخصــص الطالـب

 وبــل  التعليمــ  النظــام بــل  مشــتركا   مجهــودا المهنــ  االختيــار عمليــة تتطلــب العمل ،وبالتــال 
 .سه  لي  قرار ألنه الط ب

 الشخصية وسماته وملوله قدراته م  تتناسب المه  م  لمهنة الفرد  اختيار بأنه ويعرف 
 المستو   عل  حياته ف  الفرد نجا  درجة عليه يتوق، االختيار وهذا االجتماعية وظروفه

  الصحيح االختيار أن حل  ،(5111 ، الصوي  فواز.)  والنفس  واالجتماع  االقتصاد 
 ف  النفس  توافقه إل  يؤد  وكذل  للفرد واالجتماع  االقتصاد  النجا  إل  يؤد  للمهنة
 التعليم تحقل  وعدم التعليم  الفاقد بةنس زياد  إل  تؤد  الت  األسباب أهم وتعز  ، المجتم 
 تتف  ال وتخصصا  راسةد لنوعية الط ب اختيار أهمها أسباب عد  إل  االقتصادية ألهدافه

 التحاقهم تم لو الط ب أن حل  ف   اإلم انا ، لهذه هدرا يمث  مما الفعلية قدراتهم م 
 يؤد  فسوف بالمجتم  م الع سو   حاجة م   وأيضا وملولهم قدراتهم م  تتف  بتخصصا 
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 الوض  معالجة إل  يؤد  وبالتال  المهن  مستقيلهم ف  واإلبداع الدراس  تفوقهم إل  ذل 
 .المصر   العم  سو   احتياجا  ويلي  الراه  االقتصاد 
 التخصـص نـوع اختيـار علـ  الطـ ب مسـاعد  فـ  كيلـر  مسـوولية التعلـيم عل  تق  و
ــو هيدرســون ســوف الــذ  والمهنــ  الدراســ  ــه، ن ويعمل ــرا يعــانون  الطــ ب ألن وذلــ  ب ــد كثل  عن
 تتعــدد ألنــه وذلــ  الثانويـة المرحلــة انتهــا  وبعـد أثنــا  خاصــة الدراسـ  التخصــص نــوع اختيـار
 مـ  كثلـر يوجـد وأنـه خاصة مستقيلية مهنة إل  تؤهلهم والت  المتاحة الدراسة مجاال  أمامهم

  الختيار جلدا   يخططوا لم أنهم إل  يرج  وهذا يزاولونها الت  المه  ع  راضل  غلر الراشدي 
-Zhang, W., 2007, 447) بهــا يرغيــون  التــ  للمهنــة يــؤهلهم الــذ  الدراســ  التخصــص

458). 
 التخصـص اختيـار علـ  الطـ ب مسـاعد  ف  وهاما كيلرا دورا المدرس  التعليم ويلعب

 المهنـ  التوجيـه يسـبقه نأ البـد السـليم المهنـ  االختيـار يحـدث وحت  ، لهم المناسب المهن 
 لديـــه المتاحـــة البشـــرية المـــوارد تنميـــة علـــ  المجتمـــ  حـــرص حالـــة فـــ  خصوصـــا المدرســـ 
 مـ  ودقيقـة جديـد  مهنيـة تخصصـا  وبـروز المهـ  نمـو بسـيب وكـذل  عاملة كقو   وإعدادهم
 .والتكنولوج  العلم  التقدم

الطالب لدي المهني االختيار نظريات  : 

 والتــ  المعقــد  العمليــا  مــ  المــراهقل  الطــ ب لــد  المهنــ  ارالقــر  اتخــاذ عمليــة إن
 والمهــارا  الفطريــة والقــدرا  والمصــالح الشخصــية ســما  بــل  عــد  تفــاع   علــ  تنطــو  
 عـد  وتنـت  تفاع   ذل  ك  بل  وتحدث العم  سو   وظروف اليلوية التأثلرا  وبل  المطلوبة
. المهنـــ  باالختيـــار الخـــاص القـــرار تخـــاذا فـــ  أمـــره مـــ  حلـــر  فـــ  الطالـــب تجعـــ  احتمـــاال 

(Haward, K. A. & Walsh, M. E, 2011, 263). 
 وتكـون  الشخصـية وقدراتـه خصائصـه مـ  تتفـ  التـ  المهنـة يختـار أن الطالـب وعل 

 المهنـ  االختيـار عمليـة وتفسـر تشـر  نظريـا  عد  وتوجد به المحي  بالمجتم  مطلوبة أيضا
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 القاسـم وبـدي  (Wong, S.C-K & Liu, G. J. , 2010 , 82-84): يلـ  مـا منهـا الطـ ب لـد 
 (م0997) المشعان عويد ،( م5110)

 :  الشخصية نظريات -1

 وملولــه وقدراتـه الفـرد وخيـرا  نمـ  بـل  ارتبـاط هنـا  أن علـ  تسـتند النظريـا  وهـذه
 دراتـهوق لملولـه ا  إشـباع فلهـا يـر   التـ  وهـ  يختارهـا الت  المهنة نم  وبل  شخصلته وعوام 
 النظريـا  هـذه أشـهر ومـ  شخصـلته خصائص م  تتف  الت  المهنة ف  نجاحه وإن وحاجاته
 والعوامـ  الوراثـة نتـاج ي ـون  لمهنتـه اإلنسـان اختيـار إن فلهـا ويقـول Holland هوالند نظرية
 . الطييعية واليلوة االجتماعية والطبقة والوالدي  الزم   ذل  ف  بما الشخصية والقو   اليلوة

 : الذات مفهوم نظريات -5

 Gottfredson جوتفريدسون  ونظرية Ginzberg جلنزبرج نظرية أشهرها وم 
 الطر   تقرر الت  وه  ومثله وأهدافه وقيمه الفرد لد  الذا  بمفهوم النظريا  هذه وتهتم
 بالتوفل  تنته  االختيار عملية أن وير   نفسه، تمث  الصور الت  باعتبارها بها يسل  الت 
 مرحلة وتتيلور أخر   جهة م  المتاحة الفرص وبل  جهة م  وقدراته الفرد ملول بل 

 . عام01-01 م  الفتر  ف  الطالب لد  المهن  االختيار

 : المهني لالختيار االجتماعية النظرية -3

 اختيـاره تحـدد و الطالـب إراد  عـ  الخارجـة العناصـر م  العديد أن النظرية هذه وتر  
 واالقتصـادية والثقافيـة االجتماعيـة العوام  وهذه االختيار ف  حريته درجة م  يقل  مما لمهنته

 :  ومنها المهن  االختيار ف  األكير الدور لها
 . الفرد لها ينتم  الت  االجتماعية الطبقة .0

 . الوالدي  وثقافة األسر  دخ  .5

 . والثقافية والدينية العرقية الخلفية .2

 . بها تؤم  الت  والقيم واألخوا  و األخ وأثر الوالدي  وطموحا  األسر  .1
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 . المحل  والمجتم  اليلوة .2

 . المدرسة .2

 .  العم  سو   وتوزي  المتاحة العم  وفرص االجتماعية الضالوطا  .7

 :  التعليمي السلم في المهني االختيار موقع* 

 ، والمتتالية المختلفة التعليم مراح  أثنا  ف  كام  بش   المهن  االختيار عملية تتم
 اليرام  أصبح  ألن للعم  الط ب إعداد ضرور  عليه يتحتم أصبح التعليم النظام إن حل 

 إل  وتهدف School to Career العم  إل  المدرسة م  تعليم إل  تهدف الحالية التعليمية
 المه  ومتطلبا  العم  فرص ع  شاملة رؤية وتوفلر والمهن  األكاديم  التعليم تكام 

 م  واألنشطة والخيرا  اليرام  التعليم يوفر وحل  العم  لسو   لمتاحةا المختلفة والوظائ 
 التعليم ومؤسسا  األعمال أصحاب م  أعضا  مشاركة توفلر م  المدرسة وخارج داخ 
 أماك  ف  والعم  التدري  ف  الط ب يقضلها وأيام العم  ألماك  ملدانية رح   عم  ويم  
 أما،(527 ،5102 محمد، ال ه عيد كريمة) العلمية ةاألنشط لممارسة مفتوحة وأيام العم 
 وفيما ألخر   دولة م  يختل  فإنه التعليم  السلم ف  المهن  واالختيار التوجيه موق  ع 
 البحري ، مملكة: )كالتال  الدول بع  ف  المهن  واالختيار التوجيه موق  توضيح يل 

5117 ، 0-5. ) 
ــة فــ  الســي  كــان لقــد :األمريكيىىة المتحىىدة الواليىىات - ــار واإلرشــاد التوجيــه عملي  واالختي

 عـام المهنـ  التوجيـه لخـدما  م تبـا أسـ  مـ  أول فهـو بارسونز األمري   العالم إل  المهن 
 فـ  المهنـ  ل ختيـار التوجيـه وعمليـة األمري يـة، المتحد  الواليا  ف  بوسط  بمدينة م0911
 .معلنة تعليمية مرحلة عل  االقتصار دون  يا الح مراح  ك  تشم  األمري ية المتحد  الواليا 

 الدراســية التعليميـة المراحـ  فــ  المهنـ  واالختيـار التوجيــه عمليـة بـاو أور  فــ  تقـ  :أوروبىا -
 .  العم  لسو   االلتحا  قي  التدريب وفترا  اإللزامية
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 شـادواإلر  الجمعـ  اإلرشـاد طريـ  عـ  وذلـ  م0922 عـام بها المهن  اإلرشاد بدأ :بريطانيا -
 & .Brown, S) وآخـرون  بــراون  دراســة وأوضـح  التعلــيم فــ  المهـ  اختيــار فــ  خصوصـا

Others, 2011) سنة02-01 س  ف  لذل  حاجة وف  حلر  الط ب أكثر أن. 
 والتثقيــ، والمســابقا  االختيــارا  علــ  يرتكــز الــذ  المهنــ  التوجيــه بمــنه  تأخــذ :اليابىىان -

  والتعري، اإلع م 
 .ليميةالتع بالمسارا 

 بسـيب المدرسـ  المهنـ  التوجيـه عـ  ومنفصلة المهن  للتوجيه مستقلة هلوة توجد :ألمانيا -
  المه  تعقد

 يوجــه متخصـص مهنــ  مرشـد إلــ  الحاجـة الطــ ب علـ  يحــتم ممـا ألمانيــا فـ  واختصاصـاتها
 .  وقدراتهم وملولهم واستعداداتهم لطييعتهم المناسبة المهنة إل  الط ب

 القومية والهلوة التربية وزار : ه  هلوا  ث ث المهن  التوجيه ع  لمسوولا  :السويد -
 عل  يقوم بأنه بالسويد المهن  ل ختيار التوجيه ويتم. العم  لسو   التعليم وهلوة للتعليم
 .المهنية والمقايي  االختبارا  خ ل م  الط ب اتجاها  وقياس تقويم عملية

ـــتم :كنىىىدا - ـــه ي ـــار التوجي ـــ ا ل ختي ـــ  المهـــ  عـــ  معلومـــا  بإعـــداد لمهن ـــا وتحلل  متطلباته
 مـ  العليـا المراح  عل  التركلز م  مهنة ك  بمتطلبا  المتعلقة االختبارا  ووض  وتوصيفاتها

 .المهنية االختبارا  هذه لتطيل  التعليم
 المهن  للتوجيه إدار  بها دول عد  فهنا  ةالعربي الدول اهتمام يختل  :العربي الوطن -
 ما بالمدارس يوجد وبالتال  والكوي ، والبحري  السعودية مث  والتعليم التربية لوزار  بعةتا

 األخصائ  عل  يعتمد الدول م  األخر والبع  ، للط ب المهن  واإلرشاد بالتوجيه يسم 
 .مصر ومنها الشأن هذا ف  واالجتماع  النفس 
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 فــ  عنـه عيـر  فالباحثـة صــرم فـ  التعليمـ  بالسـلم المهنــ  االختيـار موقـ  عـ  أمـا
 :التال  الش  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)رقم ش  
 مصر ف  التعليم  السلم ف  المهن  االختيار موق  

 مـ  مواضـ  ث ثـة فـ  تـتم مصـر فـ  المهنـ  االختيـار عمليـة أن يتضـح الشـ   وم 
 :  وه  التعليم  السلم

 يتحـتم الطالـب إن حلـ  :واإلعددي االبتدائي بحلقتيه ساسياأل التعليم مرحلة إكمال بعد .0
 - صـناع  - زراعـ ) الفنـ  الثـانو   والتعلـيم العام الثانو   التعليم بل  ما يختار أن عليه

ــالتعليم المســارا  وهــذه( تجــار    تــؤد ( ســنوا  خمــ  أو ســنوا  ثــ ث ســوا ) الفنــ  ب
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 التعلـيم إلـ  يسـتمر فسـوف العـام ثـانو  ال التعلـيم أمـا العم ، بسو   االلتحا  إل  بالنهاية
 .الجامع 

 التخصـص بـل  االختيـار عليـه يتحـتم الطالـب إن حلـ  :الثىانوي األول الصىف نهايىة في .5
 والتخصـص الثـانو ، الثـان  الصـ  فـ  به يلتح  سوف والذ  األدب  والتخصص العلم 
 . أدبية را مقر  يدرس األدب  أماالتخصص علمية، مقررا  أغليها مقررا  يدرس العلم 

ـــ  :الثىىىانوي الثالىىىث الصىىىف نهايىىىة فىىىي .2 ـــب عـــ  يتحـــتم حل ـــا  مـــ  االختيـــار الطال  الكلي
 العمـ ، بسـو   مطلوبـة وتكون  منها معه يتناسب ما عليه المطروحة العديد  والتخصصا 

ــ  ــؤد  العلمــ  التخصــص إن حل ــا  ل لتحــا  غالبــا ي  علــ  و علميــة وتخصصــا  ب لي
 أدبيــة وتخصصــا  كليــا  إلــ  يــؤد  األدبــ  التخصــص وه ــذا إحــداها، يختــار أن الطالــب
 . يناسبه ما منها االختيار الطالب وعل  عديد 

ــتم   وحتــ  ــب ي ــار مــ  الطال ــ  االختي ــد والصــحيح الســليم المهن ــوم أن الب  النظــام يق
 الرئيسـية المرحلـة وهـ  االختيـار علـ  ومساعدته مهنيا الطالب وإرشاد توجيه بعملية التعليم 

 بشـ   واتخـاذه قـراره حسـم فـ  الطالـب تساعد الت  ه  ألنها الطالب لد  المهن  االختيار ف 
 حيــا  فــ  الهامــة القــرارا  مــ  بــه يــدرس ســوف الــذ  للتخصــص الطالــب اختيــار وإن نــاجح،
 لمتطلبا  والمدركل  ومستقيلهم حياتهم بأهمية الواعل  األفراد لد  أهمية األمر ويزداد الطالب
 اختيــار ألن الطالــب وتخـص األولــ  بالدرجـة فــرد  مســتو   علـ  يةقضــ وهـ  والعصــر، الحيـا 

 فـــ  عمـــ  علـــ  الحصـــول صـــعوبة أو ســـهولة درجـــة المســـتقي  فـــ  يحـــدد ســـوف التخصـــص
 العمــ  هــذا عــ  الرضــا وعــدم والرضــا ، الفشــ  أو والنجــا  فيــه االســتمرارية وكــذل  المســتقي 
 , .Williams, B. E) الطالـب لهـا يسـع  التـ  االجتماعية والم انة المناسب الماد  والمردود

2007, 65). 
 لقدراتـه وفهمـه الطالب معرفة ف  كيلرا دورا بالمدارس المهن  واإلرشاد التوجيه ويلعب

 العمــ  ســو   لمتطلبــا  وفقــا   منهــا يختــار أن يجــب التــ  المهــ  هــ  ومــا وملولــه واســتعدادته
 ذكـره، سـي  كمـا مواضـ  ثـ ث فـ  تق  التعليم  السلم ف  المهن  االختيار موق  فإن وبالتال 
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 النجـا  إلـ  بالطالب ذل  يؤد  سوف مر  ك  ف  المهن  االختيار ف  الطالب نجا  حالة وف 
 . المستقيلية والمهنية العملية حياته ف 

 : المهني االختيار وعملية العام الثانوي التعليم: ثالثا

 :  العام ثانويال بالتعليم الطالب لمستقبل المهني االختيار أهمية( أ)

 هنـا ومـ  ، واالجتماعيـة االقتصـادية التنميـة إحـداث فـ  كيـر   أهميـة المتعلم للشباب
ــام يجــب ــ  االهتم ــيمهم الطــ ب ب  ــا وتعل ــا لقــدراتهم وفق ــ  ، العمــ  ســو   االحتياجــا  ووفق  لك

 التنميـة تعـو   كيلر  وبأعداد الخريجل  بل  البطالة إل  يؤد  لها مخط  غلر بطريقة إعدادهم
 وتمثــ  التعلــيم، مــ  النــوع هــذا خريجــ  بــل  البطالــة معــدال  وتــزداد المجتمــ  فــ  القتصــاديةا

 م،0995 ، األصـــمع  محمـــد) للمجتمـــ  واجتماعيـــة اقتصـــادية خســـار  التعلـــيم خريجـــ  بطالــة
052.) 

 وفقـا الطـ ب تعلـيم وتـم العم  لسو   مطلوبة مهنية تخصصا  اختيار حالة ف  ولك 
 قـدرا  واسـتثمار الخـريجل  بـل  البطالـة علـ  للقضـا  يـؤد  ذلـ  فـإن مقـدراته مراعـا  م  لها

 لحيـاتهم المناسـب المهنـة اختيـار قـرار اتخـاذ معضـلة فـ  الط ب يق  ما غالبا ولك  ، الط ب
 دراسـة منهـا دراسـا  عـد  إليه توصل  ما وهو فق  مصر ولي  العالم، أنحا  جمي  ف  وذل 

 وآخـرون  واتسـون  ودراسـة (McMahan, M.& Watson, M. , 2005) وواتسـون  م مهـان
(Watson,M.  & others, 2010)  للمسـتقي  المهنـة اختيـار أن الدراسـا  أوضـح  حلـ 

 .للط ب بالنسبة كابوس هو للمهنة المؤدية والتعليمية المهنية والمسارا  الدراسة ونوع
 المسـتقيلية لـبالطا حيـا  فـ  المـؤثر  العوامـ  أهـم مـ  التخصص اختيار عدي وبالتال 

ــا تــتم أال ويجــب ــه يناســب مهنيــا تخصصــا يختــار أن والبــد جزاف  وســماته هوقيمــ ورغباتــه قدرات
 معلومـا  ويجمـ  ، الشخصـية وسـماته التخصص هذا ع  شاملة معلوما  ويجم  الشخصية،

 علــ  التخصــص يختــارون  الــذي  الطــ ب بعــ  هنــا  ألن وذلــ  التخصــص، هــذا عــ  شــاملة
 مـ  مـ  وهنـا  واليريـ ، بالشـهر  يتمتـ  تخصصـا يختار م  فهنا  طوةوخا علمية غلر أس 
 أو ، واسـتعداداته وإم اناتـه قدراتـه االعتبـار فـ  األخذ دون  الوالدي  توجلها  عل  بنا  يختار
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 فرديـة فـرو   وجـود ناسـيا التخصـص بهذا التحقوا الذي  زم ئه آلرا  وفقا بتخصص يلتح  قد
-Zhang, W. , 2007,p. 447). اآلخـر يناسـب ال طالـب اسـبين مـا وأن اآلخـري  وبـل  بلنـه

458) 
 فإنـه وملـولهم لقـدراتهم وفقـا المهنـ  التخصـص الختيار الط ب سع  حالة ف  وحت 

 أملـر  دراسة نتائ  إللها توصل  كما التالية النقاط ف  تتمث  أهمها  المش    بع  تواجههم
 -( :5100) محمد

 .  مصر ف  العم  لسو   الفعلية االحتياجا  ع  دقيقة معلوما  وجود عدم -
 .التاللر لهذا االستجابة وب   العم  سو   احتياجا  تاللر سرعة -
 الحتياجــا  الحـال  بشـ لها كافيـة غلـر للتعلــيم الطـ ب ي تسـيها التـ  والمهـارا  المعلومـا  -

 .المختلفة المه 
 .العم  سو   متطلبا  بقضية العلم  البح  رب  عدم -

 تعـان  التعليميـة الـنظم أن هـ  المهن  اختياره أثنا  الطالب تواجه مش لة مأه وتعتير
 ومازالـ  العاملـة القـو   مـ  االحتياجـا  هـذه ف  الدائمة التاللرا  مساير  عل  قدرتها عدم م 

 يختــار قــد وبالتــال  المتعلمــل ، الطــ ب أعــداد فــ  الزيــاد  بســيب الخــريجل  بطالــة مــ  تعــان 
 بعمــ  يقـوم وبالتــال  العمـ  بســو   مطلـوب غلــر وي ـون  مــث  هنـدسالم مثــ  تخصـص الطالـب
 للتخصصــا  اختيــارهم فــ  الطــ ب رغبــا  بــل  التمللــز مــ  البــد ولــذل  الهندســة، مهنــة غلــر

 أن يجـب للوظـائ  االجتماعيـة الرغبـة أن بمعنـ   واقتصاديا مهنيا مم   هو ما وبل  المهنية
 دراســة فــ  فالرغبــة العمــ  ســو   وألوضــاع لــدولل المتاحــة االقتصــادية اإلم انــا  مــ  تتمشــ 
 مـــ  الفائـــد  فمـــا االقتصــادية اإلم انيـــة مـــ  تتوقـــ، أن البــد مـــث  والطلـــران والهندســـة الطــب

 ،5115 ، الشـرا  يعقـوب) العمـ  بسـو   مطلوبل  غلر ولك  عال   إعداد مستو   عل  خريجل 
225 - 222.) 

 قـد السري  االقتصاد  التقدم أن ن المه االختيار عملية أهمية زياد  أسباب أهم وم 
   ظاهر  صاحيته
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 وسـاد أخر ، مه  وظهر  مه  فاختف  ، وطييعتها المه  بنية ف  الملموس التالللر
ــوم المهــ  وأصــبح  مهنــة، كــ  بنيــة التاللــر  وقــو  عضــليا جهــدا تتطلــب ال المســتقي  وفــ  الل

 محـ  الحديثـة والتقنيا  اآللة وحل  عالية وبدرجة وتدقيقا وتفكلرا ، دقة تتطلب ب  ، جسمانية
 عمليـــة يجعـــ  وذلـــ ،(011 ، 0997 حجـــا ، الفتـــا  عيـــد) األعمـــال مـــ  كثلـــر فـــ  اإلنســـان
 .للطالب بالنسبة الصعوبة بالالة وأيضا األهمية غاية ف  المهن  االختيار

 أثنــا  الطــ ب فلهــا يعــان  التــ  المراحــ  أكثــر مــ  العــام الثــانو   التعلــيم مرحلــة دوتعــ
 يختـار وماذا االختيار كيفية حول أمره م  شديد  حلر  ف  الطالب ويق  المستقي  هنةم اختيار
 .  ال أم ا  ناجح اختياره سي ون  وه  ، لنفسه

 أن (Brown and others,2011) وآخـرون  بـراون  دراسـة لـه توصـل  بالفعـ  وهـ 
 المهنـ  رالقرا واتخاذ التخصص الختيار شديد  حلر  ف  ن ي ونو عام 02-01 س  ف  الط ب
 أو الجامعــة إلــ  المدرســة مــ  انتقــالهم وتســهل  مســاعدتهم إلــ  الحاجــة أمــ  فــ  ن وي ونــو
 عمليـة وتحسـل  الطـ ب بـل  بـالمه  الـوع  نشـر مـ  البـد ذلـ  يحـدث ولكـ  بسـهولة، العم 
 .لديهم المهن  القرار صن 

 ودون  للمسـتقي  تخطـي  أدن  دون  األدب  أو العلم  القسم يدخ  قد الطالب إن حل 
 ثانيـة مـر  حلـر  فـ  يقـ  أيضـا أنه كما ، االختيار هذا ف  صحيحة علمية أس  عل  االعتماد

 المهنـ  والتخصـص الكليـة ماهيـة حـول فيـه النجـا  وبعـد الثالـ  الص  ف  المرحلة نف  ف 
 االختيـار م  المرتل  ك  وف  القادمة الجامعية المرحلة ف  فيه ويتخصص يختاره سوف الذ 
 يختــارنوع وقـد ومعانـا  حلـر  فـ  الطالـب يقـ  والتخصصـا  الكليـا  وبـل  واألدبـ  لمـ الع بـل 

ــيم ــة أو التعل ــ  المســتقي  مهن ــر أســ  عل ــ  صــحيحة غل ــدي  آرا  مث ــزم   آرا  أو الوال  أو ال
 تعلـيم نوعيـة إلـ  الطالـب توجيه إل  تؤد  قد والت  الصحيحة غلر الطر   م  وغلرها الجلران
 وظيفـة يجـد ال وبالتـال  العم  سو   احتياجا  م  متوافقة وغلر وإم اناته لقدراته مةم ئ غلر
 آخـر تخصـص فـ  ييـدع وربمـا يتفـو   أن المم ـ  م  كان حل  ف  ، المستقي  ف  بها للعم 
 .مجتمعه ولحاجا  له مناسب
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 :  العام الثانوي بالتعليم الطالب لمستقبل المهني االختيار أهداف( ب)

 وما الفعلية وإم اناته لقدراته الطالب معرفة ضرور  إل  المهن  االختيار أيضا ويهدف
 االختيـار وأن بـه، المحـي  مجتمعه ف  العم  سو   يناسب ما منها يختار ثم مه  م  يناسيها
 نـاجح بشـ   تكاملهـا علـ  ويعمـ  واحد أن ف  والمجتم  الفرد مصلحة يراع  الصحيح المهن 
ــد  المهنــ  االختيــار أهــداف اســتخ ص وتــم  البحــري ، مملكــة: )التاليــة النقــاط فــ  الطــ ب ل

 ،(22 ، 5110 ولســـــــون، ديفلـــــــد) ،(05-9 ، 5119 التـــــــوم ، إبـــــــراهيم) ،( 2-1 ، 5117
.(Song, C. & Jennifer, C. , 2005, 1401 - 1421) 

 بطـر   الفعليـة الحقيقيـة وإم اناتـه قدراتـه علـ  والتعـرف نفسه، فهم عل  الطالب مساعد  .0
 .  سليمة علمية

 للحيـا  المب ـر واالستعداد المختلفة التعليمية بالمسارا  مب ر  س  ف  للطالب توعية عم  .5
 . بها ل لتحا  يسع  الت  المستقي  مهنة ف  والتفكلر المهنية

 ال زمـة والمعلومـا  والمهـارا  المختلفـة المهـ  بتعريفـه الطالب لد  المهنية الثقافة نشر .2
 .المختلفة المه  هذه ف  للنجا 

 بـالمه  تعريفـه وأيضـا مجتمعـه فـ  العمـ  سو   ف  المتاحة بالمه  الطالب تعري، .1
   تتطلب والت  الحديثة

 .بها االلتحا  وكيفية خاصة مهارا 

ـــرد مســـاعد  .2 ـــ  الف ـــرار اتخـــاذ عل ـــار ق ـــ  مـــ  سو ومـــدر  صـــحيح بشـــ   المهنـــ  االختي  قي
 . ذل  ف  المتخصصل 

 وذلـ   العمـ  فـرص بهـا تتـا  التـ  يـةاإلنتاج والمؤسسـا  المحلـ  بـالمجتم  الطالـب رب  .2
 .سليم بش   له التخطي  عل  ويعم  المهن  مستقيله ف  مب را يفكر لجعله

ــ  الطــ ب مســاعد  .7 ــل  االنتقــال فتــرا  تجــاوز عل ــة والمراحــ  الصــفوف ب  بســ م، التعليمي
 التوافـ  مـ  عاليـة درجـة علـ  وهـم هـانويتخطو  وحلـر  صـعوبا  مـ  يصـاحيها ما وتخط 
 . والتربو   النفس 
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 :  العام الثانوي التعليم مشكالت بعض حل في المهني االختيار دور( ج)

 العـام، الثـانو   التعلـيم لطـ ب األهميـة غايـة فـ  المهنـ  االختيـار عمليـة تعـد بالتال 
 لمهــ  الطــ ب اختيــار يــتم بحلــ  فلهــا كيلــر بــدور العــام الثــانو   التعلــيم يقــوم أن يجــب وإنــه

 الثـانو   التعلـيم فـ  كيلـر  أهميـة لهـا المهنـ  االختيـار عمليـة وإن عمـ ،ال ولسو   لهم مناسبة
 منهـا يعـان  التـ  المشـ    مـ  عـدد حـ  إلـ  تؤد  سوف صحيح بش   تم  إذا ألنها العام

 :التال  النحو عل  وذل  العام الثانو   التعليم

 (.العلمي القسم) العلمي التخصص عن العزوف مشكلة حل -1

 المقـررا  لسـهولة األدبـ  بالقسم قواالتحو  العلم  القسم ع  ط بال عزوف حدث لقد
 وأن دقيقـة وغلـر علميـة غلـر أس  عل  كان للتخصص الط ب اختيار أن يعن  وذل  األدبية
 فـ  ولكـ  بهـم، الخاص المهن  للمستقي  خطة لديهم يوجد وال مهن  وع  لديهم لي  الط ب
 إم انياتـه مـ  متوافـ  ي ـون  تخصـص اختيـار عل  الط ب ومساعد  المهن  الوع  نشر حالة

 التعلـيم مـ  تـدريجيا المشـ لة هـذه تختفـ  سـوف فإنـه العمـ  سـو   فـ  مطلوب وأيضا وقدراته
 .المصر   الثانو  

 : العمل سوق مع المواءمة وعدم البطالة مشكلة حل في المهني االختيار دور -2

 عـ  ذلـ  فعـ  مـ  والبد والعم  التعليم بل  التقارب إحداث عل  تعم  الدول جمي  إن
 ثيـ  إنـه خاصـة العمـ ، بسـو   المطلوبـة المهـ  نحـو للطـ ب الصحيح المهن  التوجيه طري 

 نـاجح، مهنـ  الختيـار يـؤد  الـذ  الصـحيح المهنـ  التوجيـه لعمليـة العظيمـة الفائد  بالتجربة
 والشـركا  المـدارس بـل  للشـراكة إطارا" العرب إنجاز" برنام  تقديم تم قد أنه ذل  عل  والدلل 
 مـــ   لمتطــوع بتوجيــه وذلــ  لينـــان وفــ  أفريقيــا وشــمال األوســـ  الشــر   فــ  بلــدا 05 فــ 

 مهـارا  حـول حصـص وتعليم المهنية تجاربهم لمشاركة الثانوية المدارس إل  الكير   الشراكا 
  واطـ   االقتصـاد فـ  متقدمـة بـرام  تقـديم إلـ  باإلضـافة العمـ ، وأخ قيـا  عمـ  عـ  البح 

 إجـرا  علـ  مقـدرتهم حـول بالثقـة شـعروا الـذي  الطـ ب نسبة م  اليرنام  زاد وقد ، المشاري 
 أكثـر اليرنـام  شـم  وقـد لليرنام  يخضعوا لم الذي  بالط ب مقارنة %22 بنجا  عم  مقابلة
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 اليرنـام  تطوير ويجر   ، م5111 عام منذ العرب اتحاد برنام  ف  مستفلد أل  211111 م 
 (.2 ، 5102 اللونس و،) الثانوية المرحلة ط ب ويشم  انلين ف 

 المهنـ  واالختيـار المهنـ  التوجيـه عمليـة دور علـ  يـدل ش   عل  سي  ما دل وإن
 للطالــب الحقيقيــة اإلم انــا  مــ  يتناســب تعلــيم علــ  الحصــول علــ  المســاعد  فــ  الصـحيحة

 العمــ  سـو   و التعلـيم ا مخرجـ بـل  موا مـةال علـ  ويعمـ   العمـ  سـو   فـ  احتياجـا  ومـ 
 . البطالة مش لة عل  القضا  ف  ساهميو 

 :  العام الثانوي بالتعليم الهدر مشكلة حل في المهني االختيار دور -3

 أهــداف تحقلــ  وعــدم والهــدر الفاقــد نســبة زيــاد  إلــ  تــؤ   التــ  األســباب أهــم وتعــز  
 إم انيـــاتهم مـــ  يتفـــ  ذ الـــ الدراســـة نـــوع إلـــ  الطـــ ب توجيـــه ســـو  إلـــ  التعليميـــة العمليـــة

 تفوقــه إلــ  ذلــ  يــؤد  قدراتــه مــ  يتفــ  بتخصــص الطالــب التحــ  ولــو وقــدراتهم واســتعداداتهم
 .  العم  سو   ف  م انا لنفسه ويجد واالجتماع  الفرد  المستو   عل  جلد  نتائ  ويحق 

 & .Christie,H) وآخـرون  كريسـت  دراسـة منهـا الدراسـا  مـ  عديـد أثيتتـه ما وهو

others, 2004)  الطــ ب تســرب ســيب كــان التخصــص اختيــار ســو  أن إلــ  توصــل  حلــ 
 مـ  التخصـص اتقان عدم هو الط ب أولو  بل  شلوعا األكثر ألن نظرا التعليم م  وانسحابهم

 إليـه توصـل  مـا أيضـا وهـو نهائيـا لتسـربهم أد  ممـا المتكرر الرسوب وكذل  وقدراتهم ملولهم
 االختيـار أن (Willcoxson, L. & Wynder, M. , 2010, 175) وويندر ويلكوكسون  دراسة
 لرســوب الرئيســ  الســيب كــان األســترال  الجــامع  بــالتعليم الدراســة لمجــال الخــاط   المهنــ 
 اسـتمراريتهم احتمـال مـ  ذلـ  زاد مهنيـة أهـداف لديهم الذي  الط ب أن ووجد الط ب وتسرب

ــال  ، %55 بنســبة الدراســة فــ  ــر وبالت ــيم صــندو   اعتي  لم افحــة الســيل  أن األســترال  التعل
 .والمه  للتخصص الصحيح االختيار هو والتسرب الرسوب

ـــال  ـــو وبالت ـــام ل ـــيم ق ـــانو   التعل ـــيم بـــرب  الث ـــ  التعل ـــ  بالعم  يخططـــون  الطـــ ب وجع
ـــيم للتحصـــل  الدافعيـــة لـــديهم الزداد  المهنـــ  لمســـتقيلهم ـــيم ربـــ  تـــم لـــو وحيـــذا والتعل  التعل
 ورجــال المشــاري  وأصــحاب الوالــدي  وخاصــة ذلـ ، فــ  ومشــاركته خــارج ال المحلــ  بـالمجتم 
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 الطــ ب يــدف  ممــا مشــر   لمســتقي  أمــ  يوجــد بأنــه الطالــب يشــعر ســوف ذلــ  كــ  األعمــال،
 .العام الثانو   بالتعليم التربو   الهدر تقلل  ف  ذل  ويسهم والتحصل  ل جتهاد

 :العام الثانوي بالتعليم وصيةالخص الدروس مشكلة حل في المهني االختيار دور -4

 فـ  تصـ  حلـ  العامـة الثانويـة مرحلـة فـ  ذروتهـا الخصوصـية الـدروس ظاهر  تص 
  إل  ثرا  األكثر اليلوا 

 المحـدد هـ  امتحانـا  فـ  النجـا  طريـ  ه  الخصوصية الدروس وتعتير 92,2%
 الطـ ب توجيـه تـم لـو لكـ  ،(5105 كرافـ ، كـارولل ) ، التنسل  لم تب وفقا الطالب لمصلر
 بسو   المتاحة بالمه  تعريفهم وتم مهنيا
 اختيـار يختـار سـوف طالـب وك  مختلفا األمر لكان وإم اناتهم قدراتهم م  تتناسب والت  العم 
 الـدروس علـ  اإلقبال يق  وبالتال  والرغبا  والملول القدرا  الخت ف نظرا زم ئه ع  مختلفا

 وكـذل  الطـ ب وكـ  مجموع أعل  عل  الحصول أج   م الط ب عللها يقي  الت  الخصوصية
 يحصـ  أن يجـب وبالتـال  العامـة الثانويـة فـ  الهـدف ه  القمة كليا  أن يرون  األمور أوليا 
 للقــدرا  وفقــا المهنــ  واالختيــار المهنــ  التوجيــه حالــة فــ  لكــ  مجمــوع، أعلــ  علــ  الطــ ب

 الظـــاهر  هـــذه وتختفــ  تمامـــا امختلفـــ األمــر ي ـــون  ســـوف العمــ  ســـو   ومتطلبـــا  والرغبــا 
 .تدريجيا

 (:  المأمول الدور) المهني مستقبلهم الختيار طالبه توجيه في العام الثانوي التعليم دور( د)

 التعلـيم مرحلـة فـ  خاصـة الطـ ب لد  للالاية مهم المستقي  لمهنة الصحيح االختيار
 الطـ ب لـد  المختلفة ملولوال القدرا  بها وتتيلور تظهر المرحلة هذه إن حل  العام، الثانو  
 الثـانو   التعلـيم كاه  عل  يق  وبالتال  واالقتصاد  الماد  االستق ل ف  التفكلر ف  وييدأون 
 المهنـ  االختيار عل  ومساعدهم  الط ب لد  المهن  الوع  نشر ف  الكيلر  المسوولية العام

 األدبـ  أو العلمـ  التخصـص رالختيـا الثـانو   األول الصـ  نهاية ف  ذل  كان سوا  الصحيح
 الم ئـم والتخصـص الكليـة اختيار عل  الط ب ومساعد  الثال  الص  نهاية ف  ثانية مر  ثم

 المختلفـة بـالمه  الـوع  نشـر  عمليـة وإن ، المصـرية العمـ  ولسـو   الفعلية وقدراتعم للط ب
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. ن فرانسـي ) ولياتهمسـو مـ  وجـز  العـام الثـانو   التعلـيم مهـام مـ  للطـ ب المهنـ  والتوجيه
 (.22 ،5112 وندام،. م ودوج س ، كيمير

 ويسـبقها الصحيح المهن  االختيار عل  الط ب مساعد  بعملية الثانو   التعليم وقيام
 تعلمهـا يجـب والتـ  العمـ  لسـو   المطلوبة بالمه  وتبصلرهم الط ب لد  المهن  الوع  نشر
 ، بهـا تقـوم أن يجـب التـ  المدرسـة واجبـا  هـمأ م  هو المه  بهذه االلتحا  متطلبا  وبأهم
 المسـتقي  ف  والتفكلر والعم  التعليم بل  بالرب  قام  أنها يعن  بذل  المدرسة قيام ألن وذل 

 اإلنســـان وحيـــا  واإلنتـــاج العمـــ  بـــل  تجمـــ  ســـوف المســـتقي  فـــ  التعلـــيم مؤسســـا  وأن ،
ــة هــ  المســتقيل  ــة متداخلــة متصــلة عملي  المدرســة أن يعنــ  ممــا والعمــ  مالتعلــي بــل  متبادل

 لتم ـل  واإلنتـاج العمـ  مواقـ  مـ  واندماجا   تفاع    أكثر ستكون  الت  ه  المستقي  ف  الفعالة
 ، 5102 بــدران، شــي ) وسـهولة دينامي يــة ب ـ  واإلنتــاج العمــ  م ـان مــ  التعامـ  مــ  المـتعلم
252.) 

 المنتجـة الشخصـية كـوي ت علـ  العمـ  المدرسة وظائ  أهم م  فإن أخر   زاوية وم 
 ولعـ  والحيـا ، الكـون  تعملـر علـ  تعـل  الت  والقيم واالتجاها  والعادا  المهارا  تمتل  الت 
 ســعلد) الحــال  عصــرنا يحتاجــه مــا أهــم مــ  هــو المنتجــة الشخصــية تكــوي  فــ  المدرســة دور
 (.555 -550 ، 5117 عل ،

 العمـ ، سـو   إلـ  المدرسـة فيه تؤد  الذ  التعليم هو للمستقي  الساع  التعليم وإن
 العمـ  ميـادي  ويناسب م يت  بما مهنيا وإعداده الطالب تهلوة باتجاه تعليمها رب  عل  وتعم 

 المدرسـة بـل  والع قـا  الجهـود تضـافر مـ  البـد الحالـة هـذه وفـ  لهـا سـيخرج الت  المختلفة
ـــه مؤسســـاته ب ـــ  االقتصـــاد  والمجتمـــ  ـــة وقطاعات ـــا   تعليمـــا   يمهـــاتعل وي ـــون  ، المختلف  مليي
 ،وهنـا (002 ، 5117 وآخـرون، زيـاد ، مطصـف ) الشـاملة والتنمية ، العم  سو   الحتياجا 

 المختلفـة بـالمه  الـوع  نشـر فـ  الـدور بهـذا القيـام الثانويـة المدرسة عل  تحتم أسباب عد 
 لتكنولــوج وا المعرفــ  والتفجــر الســري  التقــدم منهــا ط بهــا لــد  المهنــ  واالختيــار والتوجيــه
 الحاجـة جعـ  الدقيقـة المهنيـة التخصصـا  نحـو واالتجـاه ومسـتحدثاتها التقنيـة وسائ  وتطور
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 اختيـار وجعـ  ، خاصـة أهميـة المهنة نحو التعليم وإعطا  الوظيف  بالتعليم االهتمام إل  ملحة
 محمــد. )مهمــا مطلبــا أصــبح المهنــ  النمــو فــ  واالســتمرار صــعوبة أكثــر فلهــا والنجــا  المهــ 
 معلومــا  بتقــديم الثــانو   التعلــيم يقــوم أن ،يجــب(022 ، 5117 ، محمــد ورمضــان ، فــالوج 
 الطـــ ب ويعـــرف ، المختلفـــة المهـــ  مـــ  العمـــ  ســـو   احتياجـــا  وعـــ  للطـــ ب المهـــ  عـــ 

 إيجابيـة اتجاهـا  وتكـوي  المهن  الفهم إن حل  المه ، هذه إل  المؤدية التعليمية بالمسارا 
ــــيم نحــــو ــــد  مهنيــــة تطلعــــا  وتكــــوي  والعمــــ  التعل  المدرســــة واجبــــا  أهــــم مــــ  الطالــــب ل

(HongKong, 2011,3) أجـ  مـ  ونتعـاون  الثـانو   التعلـيم م ونـا  جميـ  تتكامـ  أن يجب،و 
 وهــ  الطــ ب، لــد  المهنــ  االختيــار علــ  ومســاعدتهم مهنيــا   الطــ ب وإرشــاد بتوجيــه القيــام
 : يل  ما األدوار هذه وم  العام انو  الث التعليم جوانب م  واحد جانب عل  ح را   ليس 

 (:   المأمول الدور) الدراسية المناهج دور -1

 المختلفـة واالتجاهـا  والمهـارا  المعلومـا  تحـو   التـ  هـ  المدرسية المناه  تعتير
ــ  غرســها يجــب التــ  ــد يقتصــر أن ينبالــ  ال المدرســ  والمــنه  الطــ ب، ف ــاد  حــدود عن  الم

 ، المتعلمـل  علـ  المقـرر  الموضـوعا  حـدود عنـد أو بتدريسـها ون المعلمـ يقوم الت  الدراسية
 المدرســ  المـنه  اعتبـار علــ  تقـوم المدرسـ  للمــنه  موسـعة نظـر  تينــ  أن يجـب لهـذا وأنـه
 وشـام  مرغـوب تعلـم إحداث بالر  المدرسة قي  م  المخططة والخيرا  النشاطا  مجم  بأنه
 المدرسـة محـي  ب  ، الدراس  الفص  فق  لي   والخيرا النشاطا  هذه ومحي  ، المتعلم لد 

ــم إن ، المحلــ  المجتمــ  ومحــي  المنــزل، ــ  أيضــا يتســ  ل ــد) العــالم  المحــي  إل  ، حســ  عي
5111 ، 001-000.) 

ــ  ــة إن حل ــ  المدرســة وظيف ــار تنميــة ف  تفــر  للطــ ب، والــوظيف  التعليمــ  االختي
ــالم المرتبطــة للموضــوعا  الدراســ  المــنه  تضــمل  ــ بع ــاج  العم ــا  واإلنت ــ  واالنفت ــة عل  كاف

 تفتقـــر ولكـــ ( 001 ،5117 وآخـــرون، زيـــاد ، مصـــطف ) الحديثـــة والتقنيـــة المعرفـــة وفنصـــ
 المجتمـ  فـ  العمـ  ودنيا بسو   يمالتعل رب  عل  القدر  إل  الثانو   بالتعليم الدراسية المناه 
 . المصر  
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 الطــ ب لــد  تحــد الم المملكــة فــ  بــالمه  الــوع  لنشــر مبــاردا  عــد  جــا   ولقــد
 المنـاه  تضـمل  ضـرور  هـو المبـادرا  هـذه أهم وم  عام 02-01 س  م  الثانوية بالمرحلة
ــة المحتويــا  مــ  األدنــ  الحــد الدراســية ــد  بــالمه  الــوع  ونشــر المهنــ  للتوجيــه المطلوب  ل
 .(Brown, S. & Others, 2011, 495). الط ب
 الثانو   التعليم اص   أولويا  ف  لتض  بتوانا يةوال ف  الثانو   التعليم إص   برام  وجا  

 بالرس الدراسية المناه  تهتم وأن العم  وعالم التعليم بل  الع قة تحسل  إل  يهدف أن هو
 بعد خاصة بالدولة، رسم  عم  عل  الحصول عل  ومساعدتهم الط ب ف  المهن  االهتمام

 لهم السما  ف  العليا الثانوية المدرسة ف  األكاديمية اليرام  فش   لإ  الط ب أشار أن
 .(Broek, B. v., 2001, 316 -323). لهم المتاحة ال حقة المهنية الخيارا  عل  بالتعرف

ــ   العلميــة المهــ  بعــ  تضــمل  ضــرور  علــ ( م5102) محمــد كريمــة دراســة وحث
 اإليجابيـة اهـا االتج وإكسـابهم المه  هذه بأهم الط ب لتوعية العلوم مناه  ف  والتكنولوجية

 المنـاه  جميـ  تحتـو   أن يجـب بـ  العلـوم منـاه  علـ  مقصـورا لـي  واألمـر بها، العم  نحو
 قيمــة العمـ  وأن والمجتمــ  للفـرد بالنســبة وأهملتـه العمـ  عــ  واقعيـة معلومــا  علـ  الدراسـية
ــ  لإلنســان وشــرف ــة أ  ف ــال  ، المهــ  مــ  مهن ــد وبالت ــ  الطــ ب تعريــ، مــ  الب  المهــ  ب 
 . الط ب يدرسها الت  المختلفة الدراسية المناه  محتويا  خ ل م  بالمجتم  احةالمت

 (: المأمول الدور) المعلم دور -2

 للمنـاه  تدريسـه خـ ل مـ  ويسـتطي  التعليميـة العمليـة فـ  الفقر   العمود هو المعلم
 الصــ  فــ  المهنـ  االختيــار فـ  ومســاعدتهم الطـ ب لــد  المهنـ  الــوع  نشـر مــ  الدراسـية
 . الثال  بالص  وكذل  العام الثانو   األول

 هـو الثـانو   التعلـيم طـ ب لـد  المهن  الوع  لنشر المتحد  بالمملكة المبادرا  وم 
 بتقـديم ن يقومـو المدرسـل  أن علـ  ضمان وض  يجب وأنه الشأن هذا ف  بدور المعلمل  قيام

 لتســه  الصــلة ذا  المهنيـة المجــاال  علـ  معلومــا  علــ  تشـتم  للطــ ب المهـ  عــ  بـرام 
 مطلوبــة تكــون  تخصصــا  يختــاروا وأن ، الصــحيح المهنــ  القــرار اتخــاذ عمليــة الطــ ب علــ 
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 بسـو   مطلوبة غلر تخصصا  يختارون  الذي  الط ب بع  وجود بسيب وذل  العم ، بسو  
 بهـملط  العلميـة المشور  يقدموا أن المعلمل  عل  فر  لذل  عم ، فرص بها توجد وال العم 
 ( .(Brown, S. & others, 2011, 495). ذل  يتكرر ال حت 

 توسـي  خـ ل مـ  المهنـ  المسار اختيار عملية تعزيز ف  هاما دورا المعلمون  ويلعب
 الخيـرا  وتـوفلر المسـتمر، والتوجيـه والتحفلـز التشـجي  وتقديم الطالب وخيارا  ومدار  خيرا 

 الفعاليـــا  مـــ  منتظمـــة متتاليـــة مشـــ لة عـــ   عبـــار  المهنـــ  والتخطـــي  ، الحيانيـــة المهنيـــة
 المدرسـة ف  بها المرور م  البد وتجربة منها جز  الطالب تعتير أن شأنها م  الت  واألنشطة

 المحليـة والتوقعـا  والدعم التعليم م  سياسة ضو  ف  والنجا  للحيا  ينتق  أن يستطي  حت 
   (Drier, H.N., 2000 , 73-80).المناسب الوق  وف  الصحيحة

 المستشـار المعلـم إعـداد بضـررو  (Pchen, C. , 2013 , 72) بـاكل  دراسـة وأوصـ 
 العـالم  والمجتمـ  المحليـة اليلوـة فـ  المعاصـر  بـالتاللرا  ملمـا ي ون  وأن المهن  التوجيه ف 

ــا خاصــة ــ  نعــيش إنن ــا عصــر ف ــد م ــة بع ــ  الصــناعية الحداث  مــ  يتجــزأ ال جــزأ أصــبح  والت
 تقـديم مـ  البـد بالتـال  المواهب، أج  م  والحرب الرقمية والثور  المعرفة ل ع القائم االقتصاد
 المعرفـة بـل  يجمـ  مهنـ  كمستشـار لـذل  تأهللـه تـم معلم طري  ع  للطالب المهنية المشور 
 مجتمـ  فـ  دوره يـؤد  حتـ  وذلـ  المهنـ  اإلرشاد مجال ف  العلمية والكفا   النظرية العلمية
 لتحقلــ  ال زمــة الكفايــا  إلــ  يفتقــد الحــال  الوقـ  فــ  فــ  المعلــم أن خاصــة"و التاللــر سـري 
 (.022 ، 5111 حسل ، أسامة". )العم  إل  المدرسة م  التحول

 بالمه  الوع  وينشر لط به مهن  توجيه بعم  المعلم يقوم لك  أنه الحالية الدراسة تر   و
 : يل  بما ا  يكاف إلماما   ملما   ي ون  أن البد المهن  االختيار ف  ويساعدهم لديهم
  بلنهم الفردية والفرو   وملولهم واستعداداتهم ط به قدرا  معرفة عل  القدر . 

 وفــ  مصــر فــ  العمــ  بســو   المطلوبــة المهــ  عــ  المتاحــة المعلومــا  ب ــ  اإللمــام 
 . المختلفة أقاليمها
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 وذلـ  للطـ ب المهنـ  الـوع  نشـر طريقهـا عـ  يسـتطي  الت  لألساللب المعلم معرفة 
 الطالـب ليصـ  وذلـ  المجـال هذا ف  عم  أورا  أو بأبحاث الط ب تكلي، طري  ع 

ــب بنفســه ــة المعلومــا  ألغل  مهــارا  مــ  ومتطلباتهــا المتاحــة المهــ  مــ  لــه ال زم
 .إللها المؤدية التعليمية المسارا  وأهم ومعلوما ،

 النشـــاطا   بـــبع القيــام مـــ  الجانــب هـــذا فــ  المدرســـة بــه تكلفـــه مــا ب ـــ  القيــام 
 . بالعم  المدرسة لرب  الملدانية والزيارا 

 (:   المأمول الدور) المدرسية األنشطة دور -3

 المتكاملـة الشخصـية تنميـة فـ  المدرسـ  للمـنه  الم ملة ه  المدرسية األنشطة ُتعد
ــال  للطــ ب ــد وبالت ــا االهتمــام مــ  الب ــ  وتوظيفهــا به ــة ف ــار عملي ــد  المهنــ  االختي  طــ ب ل
 متنوعــة وبــرام  مهنيــة ألنشــطة تحويلهــا يم ــ  الط بيــة واألنشــطة  العامــة، الثانويــة لــةالمرح
 فـرد  بشـ   الطـ ب لتوجيـه وذلـ  المدرسـة قاعـة فـ  أو الدراسية الفصول ف  يمارس لنشاط

 المعلومـا  لنشـر للمدرسـة الداخليـة الشـب ة اسـتخدام إل  باإلضافة صاللر ، جماعا  بش   أو
 غـرف وفـ  اإلع نـا  لوحـة مث  الط ب لك  وواضح ظاهر م ان ف  رضهابع وينصح المهنية

. الطـــ ب بـــل  مفلـــد  كمعلومــا  تبادلهـــا يـــتم حتـــ  إللهــا الطـــ ب وصـــول لتســـهل  المصــادر
(Hong Kong, 2011, 12) 

ــة والدراســة ــ   أن تــر   الحالي ــ  الــوع  نشــر فــ  المدرســية األنشــطة دور تفعل  المهن
 : يل  ما طري  ع  وذل  للط ب لمهن ا االختيار عل  والمساعد 

 .المصر   العم  بسو   المتاحة المختلفة المه  حول للط ب توعوية محاضرا  إقامة .0

 وأبحـاث والمجتم ، دللفر  االقتصادية العم  أهمية مجال ف  األبحاث إلعداد مسابقا  عم  .5
 .المهنية ومتطلباتها المختلفة المه  حول أخر  

 العمـ  مجـال ف  الناجحة التجارب حول وقصص مقاال  كتابة  ف الحائ  مج   استال ل .2
 .بها األعمال ورجال العلما  م  نماذج وعر  المختلفة، والمه 
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 المجتمـ  فـ  اإلنتاجية المؤسسا  م  وغلرها ، والمصان  العم  ألماك  الملدانية الزيارا  .1
 .عمل  بش   المهنية الط ب معلوما  يثر   مما

 لـذل  وتسـخر الطـ ب بـل  المهنـ  الـوع  نشـر أهدافها أهم م   ون وي األنشطة توجه أن .2
 .المدرسية األنشطة ك 

 والطــــ ب المدرســــة وإدار  المعلمــــون  فلهــــا يشــــار  الط بيــــة األنشــــطة خطــــة توضــــ  أن .2
 . الناجح المهن  االختيار عل  الط ب مساعد  أج  م  المحل  والمجتم 

 (:   المأمول ورالد)  واالجتماعي النفسي األخصائي دور -4

 االجتمــاع  واألخصـائ  النفســ  األخصـائ  هــو بالمدرسـة تعمــ  التـ  األفــراد أهـم مـ 
   ف  هاما دورا تلعب والت 

 تقـوم أن يجـب والت  العامة الثانوية بالمرحلة للط ب المهن  واإلرشاد التوجيه عملية
 .بها القيام بالمدرسة العاملل  م  غلرها يستطي  ال بأدوار

(:  المأمول الدور)  بالمدرسة االجتماعي خصائياأل دور 

 إحـد  فـ  وعمليا   وعلميا   مهنيا   أعد  الت  الشخصية تل  هو االجتماع  واألخصائ 
 بشخصـية تتـوفر أن والبـد المجتمـ  داخـ  بهـا المعتـرف معاهـدها أو االجتماعية الخدمة كليا 

 : التالية األساسية الجوانب االجتماع  األخصائ 
 متخصصة مؤسسا  ف  المهن  داإلعدا. 

 والنفسـية والعقلية الحسمية اللياقة مث  المهنة بهذه العم  المهن  أو الشخص  االستعداد 
 .  واالجتماعية

 االطــ ع علــ  المداومــة مثــ  مهنيــة بصــفا  االجتمــاع  االخصــائ  يتمتــ  أن بــد وال 
 يمـر ممـا واالسـتفاد  راتـهقرا فـ  ا  موضـوعي ي ـون  وأن لمهنته، الضرورية المعرفة مصادر عل 
ــه  بالفاعليــة يتســم ي ــون  أن يجــب بــ  الملــ  ســري  أو متقاعســا ي ــون  ال وأن تجــارب مــ  ب
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 الطــ ب مــ  بصــير التعامــ  يســتطي  ،حتــ ( 002- 005 ،5112 منصــور، ســملر) والنشــاط
 .مش  تهم وح  ومساعدتهم معهم والتحاور

 يعــان  التــ  المشــ    حــد   مــ بــالتخفي، القيــام االجتمــاع  األخصــائ  أدوار ومــ 
 لــه االجتمــاع  واألخصــائ  عـام بشــ   المجتمــ  وداخــ  المدرسـة داخــ  وتكــيفهم الطــ ب منهـا
 .الخارج  والمجتم  األسر  م  متشاب ة ع قة

 واألســر  للمدرســة الكلــ  والنســ  األفــراد كــ  لفهــم حاجــة فــ  االجتمــاع  واألخصــائ 
 علـ  والمـؤثر  للمدرسـة المحلـ  والمجتمـ  بالمدرسـة لقـةالمتع التحـوال  مـ  والتعامـ  ، واليلوة
 تعتيـر وبـذل  المـدارس، فـ  للطـ ب المقدمة الفردية بالخدما  واالرتقا  الط ب جماعا  أدا 

 االجتمـاع  األخصـائ  مسـووليا  مضـاعفة علـ  تعم  بالمدرسة للط ب المتنوعة االحتياجا 
 (.5219 ، 5111 الراز ، عيد أحمد) بالمدرسة

 ولديـه بـه يـنجح حتـ  العمـ  لهـذا محبـا ي ـون  أن االجتماع  لألخصائ  البد وبالتال 
 .المدرسة داخ  لعمله ال زمة العلمية والخلفية المعلوما  م  قدر  أكير

 ي ـون  أن البـد المهنـ  االختيار عملية ف  الط ب االجتماع  األخصائ  يساعد ولك 
   كاملة دراية عل 

 وعيـا ينشـر أن يسـتطي  حتـ  ومتطلباتهـا بـه المتاحـة المهـ  وك  الخارج  بالمجتم 
 بنجـا  هـانويتخطو  المهنـ  االختيـار قضـية مواجهـة فـ  ويساعدهم الط ب لد  صحيحا مهنيا
 .المستقي  ف  مهن 

( :  المأمول الدور) بالمدرسة النفسي األخصائي دور 

 فـ  الـنف  علـم تخصـص فـ  المعد  المهنية الشخصية تل  بأنه النفس  واألخصائ 
 تلــــ  والعقليـــة النفســـية االختبــــارا  إجـــرا  مهـــار  يــــتق  أن  علـــ  التربيـــة أو اآلداب كليـــا 

 والرياضــية المي اني يــة القــدرا  مثــ  الطــ ب لــد  المختلفــة القــدرا  تفحــص التــ  االختبــارا 
: التاليـة االختبـارا  خاصـة الـذكا  اختبـارا  خـ ل مـ  والفنية والحسابية( الم انية) والجالرافية

 (2 ،5102 الخطلب، الرحم  عيد)
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  وغلـــر اللفظيــة االختبــارا  ومنــه والكبــار لألطفـــال( بللنــه ســتانفورد) الــذكا  اختبــارا 
 . اللفظية

  وغلـر اللفظيـة االختبـارا  ومنهـا واألطفـال للكبـار( إنجللـز   - وكسـلر) الـذكا  اختبـارا 
 .اللفظية

 الكفايـــا  بعـــ  النفســـ  األخصـــائ  فـــ  تتـــوفر أن البـــد أنـــه القـــول يم ـــ  وبالتـــال 
 : منها للط ب المهن  واإلرشاد التوجيه ف  خاصة للعم  تؤهله الت  والشخصية الوظيفية

 .والتحم  والصير العطا   عل  القدر  مث  الشخصية السما  .0

 .المجال هذا ف  المتخصصة والدراسة العلم  التأهل  .5

 مسـاعد  فـ  كيلـر بـدور يقـوم نأ يستطي  الذ  الشخص هو النفس  األخصائ  ويعد
 بأســاللب وذلـ  الفعليــة واسـتعداداتهم قــدراتهم علـ  التعــرف فـ  العــام الثـانو   بــالتعليم الطـ ب
ــة ــارا  تطيلــ  طريــ  وعــ  علمي ــذكا  اختب ــذل  والمتنوعــة المختلفــة ال  فــ  الطــ ب يســاعد وب
ـــانو   األول الصـــ  ـــ  الث ـــة عل ـــذ  التخصـــص أو المجـــال معرف ـــ  ال ـــ  يتف ـــدراته م  ســـوا  مق

 الثال  الص  ط ب م  به يقوم أن يستطي  الدور نف  وكذل  ، األدب  أو العلم  التخصص
ــة اختيــار فــ  ويســاعدهم العــام الثــانو    بشــ   قــدراتهم مــ  يتناســب الــذ  التخصــص أو الكلي
 يـؤد  ممـا وملـولهم قدراتهم م  تتف  مهنة الختيار الط ب توجيه يتم وبذل  ، وصحيح علم 
 فــ  الطــ ب مســاعد  مــ  الثــان  الشــ  ي مــ  االجتمــاع  األخصــائ  ودور فلهــا، متفــوقه إلــ 

 ومتطلبـــا  العمـــ  بســو   والمطلوبـــة المتاحـــة بــالمه  تعـــريفهم طريـــ  عــ  المهنـــ  االختيــار
 .بها الخاصة األخ قيا  وأهم مهنة ك  ومعايلر

 (:  المأمول الدور)  المدرسية اإلدارة دور -5

 مســـتو   علـــ  التعليميـــة العمليـــة عناصـــر مـــ  مهمـــا عنصـــرا المدرســـية اإلدار  تمثـــ 
ــ  علــ  تعمــ  التــ  هــ  إنهــا حلــ  ، المدرســة  الماديــة األخــر   العناصــر بقيــة وتفاعــ  تفعل
 تحقيقهـا، إلـ  المدرسـة تسـع  التـ  األهـداف تحقلـ  فـ  وتوظيفهـا المدرسـة، داخـ  والبشرية

 كيلــر وتــأثلر دور لهــا لــه المســاعدي و  المدرســة مــدير فــ  متمثلــة المدرســية اإلدار  ألن وذلــ "
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 الخصـوص وجـه علـ  المـدارس مـدير   ألن وذلـ  للط ب، العلم  التحصل  حت  الط ب عل 
 الجوانــب كــ  وعلــ  بالمدرســة العــاملل  علــ  مباشــر وغلــر مباشــر نفــوذ ممارســة ن يســتطيعو
 وتتوقـ، الطالـب  علـ آثارهـا لها المدرسية لإلدار  المحدد  الممارسا  وهذه التعليم ف  الهامة
 " المدرسة مدير عل  بالمدرسة والتطوير اإلص   عمليا 

(Farley - Ripple, E. N. & others, 2012, 789). 
 خ لهـا مـ  يـتم وسـللة بأنهـا لهـا الحـدي  المفهـوم ف  المدرسية اإلدار  أصبح  ولقد

 المـتعلم شخصـية تنميـة توجيـه علـ  تسـاعد التـ  والتسـهل   واإلم انـا  الظروف كافة توفلر
 للمدرســة، والتعليميـة التربويـة األهـداف لتحقلـ  وسـللة وأنهـا وروحيـا ووجـدانيا وعقليـا جسـديا
 وفـدو   مصـطف  صـ  ) المحلـ  بـالمجتم  المدرسـة وربـ  وتنملتهم المعلمل  حاجا  وإشباع
 (.  21 ،5117 عمر،

 الخـــدما  يمتقـــد هـــ " المدرســـية اإلدار  بهـــا تقـــوم أن يجـــب التـــ  األدوار أهـــم ومـــ 
 الالــانم، العزيــز عيـد". )الطــ ب لـد  التربويــة المشـ    ومعالجــة واألنشـطة بأنواعهــا الط بيـة
ــ  الهامــة الجوانــب أهــم ومــ  ،( 512 ، 5111 ــيم ف ــ  الطالــب مســاعد  هــ  التعل ــار عل  اختي

 الطالــب لــد  المهنــ  االختيــار وقضــية العمــ  ســو   والحتياجــا  للطالــب المناســب التخصــص
 . العام الثانو   لتعليمبا خاصة

 بالعمـ  الطـ ب ربـ  ف  بأدوارها القيام عل  العم  المدرسية اإلدار  عل  يجب بالتال 
 عـ  وذلـ  لـديهم المهنـ  االختيـار مشـ لة أهمهـا ومـ  مشـ  تهم ح  عل  الط ب  ومساعد 

 الطـ ب مسـاعد  تجـاه المدرسة إم انا  ك  توظي، تجاه المدرسية اإلدار  جهود تكري  طري 
 لـه مخطـ  بشـ   تعلـيمهم اسـتكمال بعـد فيمـا يـتم حتـ  والسـليم الصـحيح المهنـ  االختيار ف 

 االقتصـاد خدمـة فـ  العـام الثانو   التعليم ط ب م  الكفا ا  هذه توظي، إل  بالنهاية ويؤد 
 . الفعلية قدراتهم م  تتف  وبمه  العم  بسو   التحاقهم حال المصر  

 إلــ ( المهنــ  االختيــار) الجانــب هــذا فــ  أدوارهــا تمتــد أن ةالمدرســ إدار  علــ  ويجــب
 .المدرسة أسوار خارج
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 والشـركا  المصان  مث  المجتم  ف  اإلنتاجية للمؤسسا  للط ب زيارا  بعم  فتقوم
 مـ  باالسـتفاد  تقـوم وأيضـا الواق ، أر  عل  المه  بطييعة الط ب لتعري، وغلرها والهلوا 
ــاب األعمــال رجــال  النصــح لتقــديم للمدرســة بــدعوتهم التنمويــة المشــاري  وأصــحاب عمــ ال وأرب

 تعـريفهم ويـتم صـحيح بشـ   التعليمـ  االختيـار علـ  يسـاعدهم مما للط ب واإلرشاد والمشور 
 ن يخططـو ويجعلهـم المهنـ  الطريـ  للطـ ب يفـتح ممـا المحلـ  مجتمعهم داخ  العم  بمجاال 
 .ويسر بسهولة للمستقي 

 : المهني مستقبلهم الختيار الطالب توجيه في بدوره العام الثانوي التعليم قيام خطوات( هـ)

 والتوجيــه المهنـ  الـوع  نشـر خطواتهـا أولــ  فـ  تسـتلزم المهنـ  االختيـار عمليـة إن
 إللهـا المؤديـة التعليميـة بالمسـارا  أو بـالمه  اإللمـام يستطيعوا حت  للط ب المهن  واإلرشاد

 .Broek, B) برو  راسة منها دراسا  عد  عليه اتفق  ما وذل  مهنة ك  ومعايلر وخصائص

V. , 2001)  ، دريــد فلــريش ودراســة (Furbish, D. & L. 2013) ، وللــو ونــ  ودراســة 
(Wang, S. C. K. & Liu, G. J. , 2010) ، بشـ  دراسـة (Pchen, C., 2013)  ، ودراسـة 

 .(Bryant, B. K. & Others, 2006) وآخرون  براين 
 مـ  دولـة 51 فـ  وتطيـ  األمري يـة المتحـد  بالواليـا  تم  ناجحة تجربة هنا   ولك

 الفــــرد  التعلــــيم بخطـــ  وُســــمل  الصــــحيح المهنـــ  االختيــــار علــــ  الطـــ ب مســــاعد  أجـــ 
 وهـدفها (Ilps) بـالرمز لهـا ويرمـز  Individual Learning Plans Strategy اإلسـتراتيجية

 تتفـ  لنفسـه مسـتقيلية خطـة عمـ  فـ  االسـتراتيج  خطي الت أدوا  باستخدام الطالب يقوم أن
 إلـ  للخطـة الزمنـ  المـد  ويمتـد الثانويـة المرحلة ف  ذل  يتم ما وغالبا المهنية طموحاته م 
ــة بعــد مــا ــة المرحل ــب تســاعد وســللة وهــ  ، الثانوي ــ  الطال ــار عل  واالســتعداد التخصــص اختي

 العمـ  سـو   إلـ  ثـم الجامعـة إلـ  بسـهولة لللتحو استعداد عل  الطالب وي ون  المب ر للمهنة
 مـ  وغلرهـا وخصائصـها ، المهـ  حـول معلومـا  مـ  إليـه يتوص  ما ك  بوض  الطالب ويقوم

 فوائـد و الظـروف تاللـر حسـب عـام كـ  وتجـدد المسـتندا  ك  عل  تحتو   حافظة ف  معلوما 
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 & , .Solberg, V. S): التـال  للنتــائ  تـؤد  أنهــا (ILPS) الفرديـة الط بيــة الخطـ  هـذه

others, 2012, 502) 
 . المهنية الطالب أهداف وتوثل  تطوير .0

 . المهنية األهداف تل  تحديد ف  الثانوية بالمدرسة التعليم بأهمية الوع  .5

 . لألهداف ومناسبة صراحة األكثر الثانوية بالمرحلة المسارا  اختيار .2

 . المه  تل  الطالب لدخول ل زمةا الثانوية بعد ما الجامعية والتخصصا  اليرام  تحديد .1

 . نجاحها حال ف  العم  فرص بتأمل  المتصلة واإلدار  الوظيف  التخطي  أنشطة .2

 بنجـا  المهنيـة طموحـاتهم تحقلـ  عل  الط ب لمساعد  الكترونيا (iLPS) عم  ويتم
ــار عمليــة تــتم حتــ  ــه  أولهــا خطــوا  بعــد  نمــر أن البــد صــحيح بشــ   المهنــ  االختي  التوجي

 راضـل  ي ونـوا حتـ  بأنفسـهم االختيـار قـرار اتخـاذ عل  مساعدتهم ثم للط ب المهن  واإلرشاد
   التوم  إبراهيم وير   مه  م  اختاروه بما مستقي  ومقتنعل 
 :  ه  المهن  التوجيه خطوا  أن( م5119)

 ــا  الشــام  اإلعــ م تقــديم ــيم منظومــة عــ  والمت ــة والفــرص والمهــ  التعل ــالتعلم التعليمي  ب
 .للط ب المتاحة الجامع 

  وفــ  التعلــيم مجــال فــ  مســارهم اختيــار إم ــان علــ  األعمــار جميــ  مــ  األفــراد مســاعد 
 . لهم المستقيلية المهنة اختيار

 بها االندماج وآليا  العم  لفرص شاملة إع م تقديم. 

 احتياجاتهم م  م تتوا أش ال ف  والمجموعا  لألفراد خدما  تقديم  . 

 إللها يحتاج م  ك  متناول وف  متاحة السابقة لمعلوما ا ك  تكون  أن. 

 مسـاعد  أهـم هـو الثانويـة المـدارس خاصـة المـدارس فـ  المهن  التوجيه اعتير ولقد
 مـدارس فـ  هامـا برنامجـا المهنـ  التوجيـه برنـام  اعتيـر وقـد ، الط ب لد  المهن  ل ختيار
 التوجيــه وجعلــ  بنلوزيلنــدا والتعلــيم لتربيــةا وزار  واهتمــ  الطــ ب، لجميــ  الثانويــة نلوزيلنــدا
 الوســللة هــو ألنــه وذلــ  الثانويــة، بالمــدارس التعلــيم أساســيا  مــ  يتجــزأ ال جــز  هــو المهنــ 
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 هنـا  المهنـ  والتوجيـه التعليمـ ، لمسـتقيلهم واالسـتعداد لهـم أفض  تعليم ف  الط ب الشترا 
 .بتنفلذه المدارس وتقوم الثانوية المدارس لجمي  والتعليم التربية وزار  بتوجيه يتم

ـــه ويهـــدف ـــ  التوجي ـــ  المـــدارس بهـــذه للطـــ ب المهن ـــ   إل ـــة األهـــداف تحقل : التالي
(Furbish, D & Reid, L., 2013, 14-15) 

 فـ  والمسـاعد  المدرسـة فـ  العـاملل  جمي  م  والمهارا  المهنية المعرفة مشاركة نشرو .0
 . للط ب المهن  التعليم سياسة تطوير

 .والوظيفية المهنية والموارد لليرام  والتنفلذ للتخطي  المدرسة داخ  القياد  يرتطو  .5

ــيم فــ  التخطــي  نهــ  وضــ  .2 ــه التعل  وتهــتم مســتمر  تكــون  أن يجــب التــ  المهنــ  والتوجي
 . بالنتائ 

 . المهن  التوجيه استراتيجيا  ف  واس  نطا  عل  والمجتم  واألسر  الوالدي  اشترا  .1

 م5100 عــام الصــادر  الصــل  فــ  الثانويــة للمــدارس المهنــ  يــهالتوج توجهــا  وفــ 
  التوجيه بقيام توص 

 (Hong Kong, 2011, 2-6): يل  بما بالمدارس المهن 
ــارا  اتخــاذ مــ  الطــ ب تم ــ  .0 ــة خي ــ  تعلمهــم عــ  ومســؤولة مدروســة مهني  المهــ  وعل

 .لتحقيقها ن يسعو الت  المهنية واألهداف

 .  واحتياجاتهم وقدراتهم لمصالحهم وفقا المهنية رارا الق اتخاذ عل  الط ب تشجي  .5

 المــد  علــ  العمــ  إلــ  الــتعلم مــ  ل نتقــال ومســاعدتهم للطــ ب المهنــ  التطــور تعزيــز .2
 .الطوي 

 وقــدارتهم الدراســية مســتوياتهم مــ  يتناســب بمــا للطــ ب المهنــ  التوجيــه تــوفلر ينبالــ  .1
 . المختلفة

ــال  ــ  وبالت ــدول تجــارب ضــو  ف ــر  أعــ ه ر المــذكو  ال ــة الدراســة تقت  خطــوا   الحالي
 المهنـ  االختيـار فـ  يسـاعد لكـ  بهـا القيـام مصر ف  العام الثانو   التعليم عل  يجب رئيسية
 -: وه  الط ب لد  الصحيح
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ــة معلومــا  تقــدم .0 ــة كافي ــه العمــ  عــ  للطــ ب ووافي ــرد مســتو   رفــ  فــ  ودوره وأهملت  الف
 .اقتصاديا والمجتم 

ــة كــ  وطييعــة المختلفــة لمه بــا الطــ ب تعريــ، .5 ــا  وخصائصــها ومعايلرهــا مهن  واألخ قي
 .بها الخاصة

ــة الطــ ب تعريــ، .2 ــة المهــ  بنوعي ــالمجتم  العمــ  بســو   المطلوب  خــاص بشــ   المحــي  ب
 .  عام بش   المصر   والمجتم 

 المختلفـة الـذكا  اختبـارا  تطيلـ  طريـ  عـ  وملـولهم قـدراتهم الكتشـاف الط ب مساعد  .1
 .  وعلم  صحيح بش   قدراته عل   الطالب عرفت يتم لك 

 والمســـارا  بهـــا الموجـــود  والتخصصـــا  والكليـــا  المختلفـــة بالجامعـــا  الطـــ ب تعريـــ، .2
 .إللها المؤدية المه  ونوعية والمتاحة المختلفة التعليمية

 مقـاب   وعمـ  ، حلرتـه علـ  والقضـا  المهنـ  االختيـار قرار اتخاذ عل  الط ب مساعد  .2
 .واالجتماع  النفس  األخصائ  م  المترددي  لط بل فردية

 المهــ  عــ  المعلومــا  كــ  يشــتم  بــه يحــتف  مهنــ  ملــ  تكــوي  علــ  الطــ ب مســاعد  .7
 معلومـا  مـ  جمعـه ما وك  مهنة ك  وخصائص لها المؤدية التعليمية والمسارا  المتاحة
 وأفكار
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 :   العام الثانوي مالتعلي طالب لدي المهني االختيار في المؤثرة العوامل(و)
 ا  كيلـر  ا  عـدد هنا  أن إل  السابقة بالصفحا  ورد كما ، السابقة الدراسا  توصل  لقد

 العوامـ  هـذه ومـ  الثانويـة دراسـتهم أثنا  للط ب المهن  االختيار عل  تؤثر الت  العوام  م 
 مـــ  مقــربل وال الــزم   تــأثلر وكــذل  ، الطالــب اختيـــار علــ  الوالــدي  خاصــة األســر ، تــأثلر

 يختـار كثلـرا وأحيانـا الطـ ب وملول توجها  عل  بنا ا أو  للمهنة االجتماع  اليري  الطالب،
 وصــعوبة لســهولة وفقــا يختــار الــبع  العمــ ، ســو   مهــ  مــ  مطلــوب هــو لمــا وفقــا الطــ ب
 االختيـار نوعيـة علـ  تـؤثر عوامـ  عـد   هنـا  أن وكـوينتر أدوار وذكـر التخصـص ف  الدراسة
-Edwards, K. , & Quinter, M., 2011, 82): وهـ  الثانويـة المرحلـة ط ب لد  المهن 

84) 
 .  المهنة ف  العم  فرص توفر مد   .0

 . بالمهنة المهن  والتقدم الترق  إم انية .5

 (. أنث  أم ذكر) البشر   الجن  لنوع تأثلر يوجد .2

 .  المهنة مزاولة أثنا  المهن  األم  توفر درجة .1

 .  والملول الشخصية االهتماما  م  المهنة مطابقة درجة .2

 .  المهنة اختيار ف  التعليم تجارب دور .2

 . المهن  اختياره عل  تأثلر لها للطالب الدينية االتجاها  دور .7

 .المجتم  ف  السياس  االستقرار .1

 المهنـ  االختيار عل  تؤثر عوام  عد ( م0999) عل  وحس  ياسل  حمد  ويضي،
 :  ه  الط ب لد 

 . وقدراته الفرد خصائص .0

 . الوالدي  تأثلر .5

 . للطالب المرجعية والجماعة األقران تأثلر .2

 . للط ب الفعلية القدرا  م  االختيار اتفا  مد  أ  االختيار واقعية .1
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 .  والمعلم المدرسة .2

 .والنجا  بالم انة االهتمام .2

 .االختيار قرار اتخاذ عل  القدر  وعدم والتردد الحلر  .7

 أن مـ  للطالـب المهنـ  التوجيه أثنا   ذل  إل  االنتباه م  دالب سي  ما ضو  ف  بالتال 
 علـ  ضـال  جهـا  العوامـ  تلـ  ،وتمثـ  اختيـاره وعلـ  عليـه تـؤثر أخر   عوام  عد  هنا 

 . تجاهلها واليتم االعتبار ف  ُتأخذ أن والبد الطالب لد  المهن  االختيار

 :  المهني االختيار في الطالب دور( ز)

 التعلـيم  بمرحلـة والمهنـ  التعليم  االختيار عملية ف  األكير عب ال الطالب عل  يق 
 ي مــ  وســوف التخصــص اختيــار مســوولية عليــه يقـ  ســوف الــذ  هــو ألنــه ، العــام الثـانو  
 فـإذا ، بها تعلم الت  والمهنة التخصص ف  عم  فرصة ع  تخرجه بعد يبح  ثم به دراسته
 وإذا لـه، عمـ  فرصـة وجـود عـدم رأسـها علـ  مشـ    عـد  يواجـه سـوف خطـأ اختيـاره كان
 مهنيـــا ويتطـــور العمـــ  بســـو   ويلتحـــ  عـــد  إنجـــازا  يحقـــ  ســـوف ا  صـــحيح اختيـــاره كـــان

 التربيـة م تـب حـدد ولقـد أدوار بعـد  القيـام الطالـب علـ  يجـب لـذل و  ،واجتماعيا واقتصاديا
 (Hong Kong, 2011,14): وه    الطالب أدوار الصل  ف  والتعليم

ــام .0 ــب قي ــه بفهــم الطال ــوي  ذات ــيم وتك ــ  تقل ــب واقعــ  ذات  قدراتــه وعــ  نفســه عــ  للطال
 .  وإنجازاته وصفاته

 قصـلر  المسـتقيلية المهنيـة األهـداف تحديد بعملية الذات  التقليم نتائ  رب  عل  العم  .5
 . المد  وطويلة ومتوسطة

  .المد  وطويلة ومتوسطة قصلر  للطالب المهنية األهداف لتحقل  خط  وإعداد عم  .2

 المحتمـ  والمشـ    خطـ  مـ  وضع  ما عل  المؤثر  المختلفة والعوام  الظروف فهم .1
 .  ووجودها ظهورها

 لـه تقـدم التـ  الجهـا  مـ  متنوعـة مصـادر مـ  عنـه والبحـ  المهنـ  التوجيـه التماس .2
 .  والمتخصصل  واألسر  والمعلم المدرسة خاصة الدعم
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ــ  التعــرف .2 ــة الفــرص عل ــة ألهــدافا لتحقلــ  المتاحــة التعليمي ــ  المهني ــم الت  وضــعها ت
 .عد  مهنية خيارا  بل  والمفاضلة

 .  مهنة ب   المرتبطة التعليم وفرص المختلفة المه  بل  االخت فا  عل  التعرف .7

 .المهنية الطالب بأهداف المختلفة بالمه  المتاحة العم  فرص بل  الع قة تقليم .1

 إيجــاب  دور لــه ي ــون  أن بــد ال الطالــب أن فــ  ســي  مــا مــ  الحاليــة الدراســة وتتفــ 
 بـاألدوار يقـوم أن بد ،وال المستقي  لمهنة اختياره عملية ف  المسوولية م  ا  كيلر  ا  جز   ويتحم 
ــ  يصــ  حتــ  بدقــة أعــ ه المــذكور  ــ  إل ــار تحقل ــاجح مهنــ  اختي ــدون  ألن المســتقي  فــ  ن  ب
 .  لط بل المهن  االختيار إنجا  لوحده التعليم يستطي  ال الط ب إيجابية

 الفرعيـة األدوار فـ  تمثـ  المهنـ  االختيـار فـ  كيلـر دور الثانو   للتعليم أن سي  مما يتضح 
 :التالية
 ( . المأمول الدور)الدراسية المقررا  دور -0
 ( . المأمول الدور)المدرسية األنشطة -2
 ( . المأمول الدور)المعلم دور -3
 ( . المأمول الدور)واالجتماع  النفس  األخصائ  دور -4
 ( . المأمول الدور)المدرسية اإلدار  -2

 توجيـه فـ  منـه المـأمول بالـدور بتلـ  العـام الثـانو   التعلـيم قيـام مـد  علـ  وللتعرف
 . الملدانية الدراسة بإجرا  الباحثة قام  المهن  مستقيلهم الختيار ط به
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 الميدانية الدراسة إجراءات

 :الميدانية الدراسة أهداف: أوال

 منه المأمول بدوره العام الثانو   التعليم قيام واق  التعرف لملدانيةا الدراسة استهدف 
 المأمولة األدوار بصياغة الباحثة وقام  ، المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف 

 :يل  ما عل  التعرف منها هدف  استبانه ف  النظر   اإلطار م  والمستنتجة
 . العام الثانو   التعليم ط ب لد (  أدب – علم )  الدراس  التخصص اختيار كيفية -0
 التعليم ط ب لد ( الجامعية المرحلة)  القادمة بالمرحلة المهن  التخصص اختيار كيفية -2

 .العام الثانو  
 دور عل  وتشتم  المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  الثانو   التعليم ردو  واق  -3

 -: م  ك 
 الدراسية المقررا  دور -
 المدرسية األنشطة -
 المعلم دور -
 واالجتماع  النفس  األخصائ  دور -
 المدرسية اإلدار  -

 :الميدانية الدراسة أدوات: ثانيا

 : هما أداتل  إعدادالباحثةب قام  الدراسة أهداف لتحقل 
.) المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  الثانو   التعليم ردو  واق  للتعرف استبانة -0

 (. 0رقم أنظرملح 

 : ه  مراح  بعد  االستبانة هذه بنا  مر  :االستبانة بناء*
 تريد الت  والمعلوما  عللها التعرف الملدانية الدراسة تريد الت  والنقاط المحاور تحديد -0

  ط به لد  المهن  االختيار عملية ف  الثانو   التعليم أدوار واق  حول جمعها
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 بنا  وطر   قواعد بإتباع إعدادها الباحثة وحاول : ل ستبانة األولية الصيالة إعداد -2
 العبارا  الباحثة واستخدم  كتابتها، وقواعد وطولها العبارا  ش   حل  م  وذل  االستبانا 

 االستبانا  هذه تطيل  السه  م  ألن وذل  اختيارا   ث ث م  باالختيار وذل  ، المقلد 
 تيويب عملية تسه  كما ستجابةاال عملية وتسه  وتردده المستجلب حلر  وتقلل  وملؤها
 (.003 ،0992 ، عدس الرحم  عيد. )وتحلللهاا الييانا 

 المصرية بالجامعا  التدري  هلوة أعضا  م  المح مل  م  عدد عل  االستبانة عر  -3
 حساب تم كما صدقها مد  وتحديد بها أوصوا الت  التعدي   وإجرا  االستبانة لتح يم وذل 
 .انةاالستب ثبا  معام 

 :االستبانة صدق*

 :التالية الصد  أنواع الباحثة استخدم  االستبانة صد  م  للتأكد

 (: المضمون ) المحتو   صد  -0
 الينود كان  إذا ما عل  للتعرف األدا  الباح  يفحص الصد  م  النوع هذا وف 

 ، تهادراس والمراد والبح  الدراسة مح  ف  للموضوع المختلفة الجوانب جمي  وتالط  تقي 
 الباحثة قام  وقد ،( 221 ،0992 ، عطيفة حمد . )عدمه م  صادقا تمثل  وتمثلله
 الدراسة موضوع جوانب عل  التعرف خ لها م  تستطي  الت  االستبانة هذه بنود بصياغة
 .المحتو   حل  م  صادقة اعتيرتها وبالتال 

 :المح مل  صد  -2
 م  مجموعة عل  األدا  عر  تم المح مل  طري  ع  األدا  صد  م  للتأكد

 محاور مة م  مد  حول رأيهم لمعرفة وذل  المصرية بالجامعا  التدري  هلوة أعضا 
 وصحة وضو  مد  عل  للتعرف وكذل  دراسته المراد الدراسة لموضوع وعباراتها االستبانة
 .االستبانة عبارا  صياغة

 :ل ستبانة الذات  الصد  -3
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 51.9=90.1=      الثبا  معام ;( =  الذات) الداخل  الصد 
 .لألدا  عالية صد  درجة يمث  وهو

 : االستبانة ثبات*  

 معام  أن وجد وقد التطيل  إعاد  طريقة الباحثة استخدم  االستبانة ثبا  لحساب
 .ل ستبانة وم ئم مرتف  ثبا  معام  وهو   1.90=   االستبانة هذه ثبا 

 : لالستبانة النهائية الصورة*  

:  كالتال  رئيسة محاور ث ثة م  تتكون  ل ستبانة النهائية الصور   
 الثانو   التعليم ط ب لد (  أدب – علم )  الدراس  التخصص اختيار كيفية : األول المحور

 . العام
 الدراس  االختيار أس  ع  تسأل عبارا  وه  ، عبارا ( 7) عل  المحور هذا ويشتم 

(.ال –نعم)  هما إجابتل  م  االختيار عنها االجابة وتتطلب الثانوية بالمرحلة الط ب لد   
 لد ( الجامعية المرحلة)  القادمة بالمرحلة المهن  التخصص اختيار كيفية :الثاني المحور

 .العام الثانو   التعليم ط ب
 لد  المهن  االختيار أس  تسأل عبارا  وه  ، عبارا ( 9) عل  المحور هذا ويشتم 

القادمة بالمرحلة الط ب  
(.ال –نعم)  هما إجابتل  م  االختيار عنها جابةاإل وتتطلب(  الجامعية)    

 المهن  مستقيلهم رالختيا ط به توجيه ف  العام الثانو   التعليم دور واق  :الثالث المحور
 -:  فرعية محاور خم  عل  ويشتم 

 الدراسية المقررا  دور -
  المدرسية األنشطة -
  المعلم ردو  -
  واالجتماع  النفس  األخصائ  دور -
  المدرسية اإلدار  -
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 وتتطلب تحققها درجة ع  تسأل  عبارا( 8) عل  فرع  محور ك  ويشتم  -
  االختيار عنها جابةاإل

 ( تتحق  ال– ما لحد تتحق  -تتحق )  وه  إجابا  ث ث م  -
 نقاط حول والمعلما  ل المعلم رأ  الستط ع(. 2 ملح  أنظر)  يلو ال تحلل ال  مار است -2

 بتل  المحي  بالمجتم  والتهديدا  والفرص، العامة الثانوية المدارس الضع  ونقاط القو 
 مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  العام الثانو   التعليم بدور ذل  وع قة المدارس
 سالمدار ب الضع  ونقاط القو  نقاطب خاص قسم قسمل  م  االستمار  وتتكون  ، المهن 
 .المدارس بتل  المحي  بالمجتم  والتهديدا  الفرصب خاص وقسم ، العامة الثانوية

 :اختيارها وأسلوب البحث عينة: ثالثا

 : العلنة اختيار أسلوب( أ)
 ف  اختيارها يتم الت  العلنة وه  الطبقية العشوائية بالطريقة الدراسة علنة اختيار تم

 إل  المجتم  بتقسيم البح  يقوم حل  ، تم المج عناصر بل  مختلفة صفا  وجود حالة
 حجم م  العلنة تتناسب بحل  طبقة ك  م  عشوائيا   علنة باختيار يقوم ثم متجانسة طبقا 

 ، 2117 ، عامر أحمد. )  الدراسة مح  بالمش لة ع قة لها غالبا   الطبقا  وهذه طبقة، ك 
 الثان  الصفل  ط ب وينقسم فوفص ث ث إل  ينقسم العام الثانو   التعليم  أن حل (. 224
 قام  والباحثة وطالبا  ط ب به القسمل  م  وك    األدب  والقسم العلم  القسم إل  والثال 

 بحل  واألدب  العلم  بقسميه العام الثانو   والثال  الثان  الصفل  ط ب م  علنة ختياربا

 . القسمل  م  وطالبا  ط ب عل  الدراسة علنة تشتم 

 : للعلنة األصل  مجتم ال( ب) 
 العامة الثانوية المدارس م  العام الثانو   التعليم وطالبا  ط ب م  العلنة اختيار تم
 وييلغ  سوهاج بمحافظة التعليمية إدارا  خم  إل  المدارس هذه وتنتم  سوهاج بمحافظة

  ط بال عدد وييلغ ، مدرسة(  98)  سوهاج بمحافظة العام الثانو   التعليم مدارس عدد
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 مديرية. )ً   وطالبة طالبأ( 48254)سوهاج بمحافظة العام الثانو   التعليم بمدارس والطالبا 
 والمعلما  المعلمل  علنة اختيار تم وأيضا ،(2104، سوهاج بمحافظة والتعليم التربية
 . اليلو  التحلل  استبانه لتطيل  المدارس بتل  العاملل 

 : البح  علنة وص ( ج)
 المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  العام الثانو   التعليم دور ستبانةا تطيل  تم -

 وه  عامة  ثانوية مدارس (01) م   العام الثانو   التعليم وطالبا  ط ب م  علنة عل 
 إل  المدارس هذه وتنتم  سوهاج بمحافظة المدارس عدد إجمال  م  %01 نسبة تمث 
 سوهاج بمحافظة تعليمية إدارا  خم 

 بتل  العاملل  والمعلما  المعلمل  م  علنة عل  اليلو  التحلل  تمار اس تطيل  تم -
 ألدوا   الملدان  التطيل  تم الت  والمدارس ومعلمة معلم( 222) عددها بلغ المدارس
 -:ه  بها الدراسة

 . التعليمية طما إدار - المشتركة الثانوية الدردير   عمرو مدرسة -0
 . التعليمية المراغة إدار  -القديمة الثانوية المراغة درسةم -2
 . التعليمية المراغة إدار  -المشتركة الثانوية بناوي  مدرسة -3
 . التعليمية سوهاج إدار -المشتركة الثانوية شندوي  جزير  مدرسة -4
 . التعليمية سوهاج إدار  -العس رية الثانوية مدرسة -5
 . التعليمية سوهاج إدار  -للينا  ةالثانوي ب ر أب  بن  أسما  مدرسة  -2
 . التعليمية سوهاج إدار  - للينا  الثانوية مدرسة -7
 . التعليمية جرجا إدار  -المشتركة الثانوية الكريم عيد العزيز عيد مدرسة -8
 . التعليمية أخميم إدار -المشتركة الثانوية نلد   مدرسة -9

 . التعليمية جرجا ار إد -المشتركة الثانوية اإلبعادية مدرسة -01
 مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  العام الثانو   التعليم دور استبانة تطيل  تم ولقد 
  م  علنة عل  المهن 



 م5102(  يناير 93ــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 219 - 

 تم الت  الصحيحة االستبانا  عدد وبلغ استبانة( 0511) بلال  والطالبا  ط بال
 لعلنة وص  التال  وبالجدول ،استبانة( 0227) هال اإلحصائية المعالجة عم  وتم جمعها
 :والجن  التخصص وف  البح 

 (3) رقم جدول  
 استبانة عينة وصف

 املهين مستقبلهم الختيار طالبه توجيه يف العام الثانوي دورالتعليم واقع  

 التخصص
         اجلنس

 القسم
 العلمي

 القسم
 نم  املئوية النسبة اإلمجايل األديب

الكلية العينة  

% 2.14 192 363 132 الطالب  

%  12.2 636 373 166 الطالبات  

 % 233 2117 733 497 اإلمجايل

 :البحث أدوات تطبيق: رابعا

 والمعلما  المعلمل  م  وعلنة وطالبا  ط ب م  علنة عل األداتلن بتطيل  الباحثة قام  -0
 ف  الثان  الدراس  الفص  ف  وذل   ثانوية مدارس عشر  م   العام الثانو   التعليمب

 .م2104/ 5/   0 وحت  م3/2104/ 25  م  الفتر 

 :البحث أدوات على العينة الستجابات اإلحصائية المعالجة: خامسا

 دورالتعليم واقع باستبانة لخاصةا الصحيحة االستبانا  عدد بلغ الملدان  التطيل  بعد 

 موزعة استبانة( 0227)المهني مستقبلهم الختيار طالبه توجيه في العام الثانوي
 :يل  كما ل ستبانة اإلحصائية المعالجة وتم  ، الساب  لجدولبا كما
 . الثان  األول المحور عل  العلنة إلستجابا  المووية النسبة حساب تم -0
 المحور عل  ل ستبانة الملدان  التطيل  لنتائ  االستجابة متوس  نسبة حساب تم -2

 مستقيلهم تيارالخ ط به توجيه ف  العام الثانو   التعليم دور واق )  الثال 
 -: يل  كما وجا  ( المهن 
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 علنة،و  (طالبا + ط ب)  العلم  القسم علنة م  ك    استجابا  ف  الثقة حدود -
 جا   (أدب + علم ) اإلناث الطالبا  علنة، (أدب + علم ) الذكور الط ب
 (.1.23، 1.70) وه  متساوية

 الكلية العلنة،(طالبا + بط ) األدب  القسم علنة م  ك    استجابا  ف  الثقة حدود -
 جا   (طالبا + ط ب)األدب  القسم(+ طالبا + بط ) العلم  القسم وتشم 
 (.1.23، 1.70)وه  متساوية

 بل    إحصائية داللة ذا  فرو   هنا  كان  إذا لتحديد T-test(  ) قيمة حساب تم -2
+  ط ب)  األدب  القسمعلنة آرا  بل (  القسم)  التخصص إل  ترج  الفرعية العلنا   آرا 

 العلم  القسم علنة آرا  وبل (  طالبا 
 إذا لتحديد ،وكذل  اإلحصائ    SPSS برنام  بإستخدام وذل  ال أم(  طالبا +  ط ب) 

+  علم )  الطالبا  علنة آرا  بل  ال أم للجن  ترج  إحصائية داللة ذا  فرو   هنا  كان 
 ( .  أدب+  علم )  الط ب علنة وآرا ( أدب 

 البيئي التحليل  مار باست الخاصة  الصحيحة مارا االست عدد بلغ الملدان  التطيل  بعد 

 االستمار  تل  لنتائ  اإلحصائية المعالجة وتم  ،  مار است( 251) العام الثانوي لتعليمل
 الضع  ونقاط القو  نقاط إل  التوص  وتم الدراسة علنة آلرا  الكيف  التحلل  طري  ع 
 الخارج  بالمجتم  والتهديدا  الفرص استخ ص كذل  وتم العلنة أفراد عللها م أج الت 
 .  الدراسة علنة آلرا  وفقا  
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  الميدانية الدراسة نتائج

 . المهني الختيارمستقبلهم طالبه توجيه  في الثانوي التعليم دور استبانة نتائج:  أوالا 

 صــحيحة اســتبانة( 197) عــددها بلــغ تــ وال الصــحيحة ل ســتييانا  اإلحصــائية المعالجــة بعــد
( 0557) الكليـــة العلنــة وإجمــال  ، األدبــ  للقســـم صــحيحة اســتبانة( 721) ، العلمــ  للقســم
 : يل  كما الملدانية الدراسة نتائ  جا   استبانة

 .الثانوية بالمرحلة(  أدبي – علمي)  الدراسي التخصص اختيار كيفية: األول المحور

  المحـور وترتليهـا عبـارا  علـ  علنـة البحـ  أفراد الستجابة ئيةاإلحصا المعالجة بعد 
 : التال  بالجدول كما جا   الكلية العلنة آلرا  المووية النسبة حسب لألدن  األعل  م 

 (4) رقم جدول
 البحث عينة لدى الثانوية ابملرحلة(  أديب – علمي)  الدراسي التخصص اختيار كيفية

 

 م
 

 العبارة
 بنعم لإلجابة  % المووية النسبة

 األدب  القسم علنة
 721=ن

 العلم  القسم علنة
 197=ن

 الكلية العلنة
 0557=ن

 90.2 91.1 19.5 . الشخصية وإم انيات  قدرات  0

 10.1 91.1 72.1 .الشخصية ورغيت  ملول  5

 15.2 15.2 15.2 . واألسر  الوالدي  آلرا  تليية 2

 ســهلة دراسـية مقـررا  بــه الـذ  التخصـص 1
 . دراستها ف 

19.2 20.1 15.1 

 25.2 59.2 1.02 .بالمدرسة المعلمل  أحد ونصيحة توجيه 2

 59.7 29.1 52.5 . زم ئ  برأ  إقتدا    2

 واالجتمـــاع  النفســ  األخصـــائ  توجلهــا  7
 .بالمدرسة

02.2 1.2 02.2 

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
 الدراسـ  التخصـص ختـارإ قـد واألدبـ  العلمـ  قسـميهب عامـةال الثـانو   بالتعليم الط ب أن .0

 ، لقـــدراتهم وفقـــا االختيـــار رأســـها وعلـــ  أهمهـــا مـــ  أســـ  عـــد  علـــ ( أدبـــ  – علمـــ )
 علـ  يـدل وذلـ  الطـ ب مـ  ر لـكي نسـبة لـد  متـ ذل  وأن الشخصية وملولهم وإم انياتهم

 .  وإم اناتهم قدراتهم ي ئم تخصص اختيار بأهمية الط ب وع 
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 وهـذه واألسر  الوالدي  آلرا  وفقا الدراس  التخصص اختار  قد الط ب م  كيلر  ةنسب أن .5
   % 15,2 بلال  النسبة

 والـذ  الطـ ب اختيار عل  الكيلر  واألسر  لوالدي ل الكيلر تأثلرال وتوضح كيلر  نسبة وه 
 جـا  مـاوإن وإم انـاتهم الطـ ب قدرا  م  يتف  ال قد ألنه خاطئ كثلر  أحيان  ف  ي ون  قد

 .  فق  واألسر  الوالدي  رغبة لللي 

 نسبة بلال  حل  الرابعة المرتبة ف  سهلة مقررا  به الذ  للتخصص الط ب اختيار جا  .2
ــه الموافقــة ــر  نســبة وهــ  % 15 علي  ســهولة عــ  تبحــ  أنهــا أوضــح  الطــ ب مــ  كيل
 %19,2  بلالـ أكيـر بنسـبة ذلـ  علـ  وافقـوا الـذي  األدبـ  القسـم ط ب وخاصة المقررا 

 ل ختيــار خــاطئ أســاس وهــو األســاس هــذا علــ  اختــاروا الــذي  الطــ ب نصــ  تقريبــا أ 
 .ذل  إل  وتنيلههم الط ب توجيه م  والبد

 بلالــ  حلــ  الخامســة المرتبــة فــ  التخصــص اختيــار فــ  الطــ ب علــ  المعلــم تــأثلر جــا  .1
 نسـبة وهـ  %25,2 بلالـ  التخصـص اختيـار فـ  ن والمعلمـ سـاعدهم الـذي  الط ب نسبة
 وهـو للطـ ب شـخص أقـرب ألنـه ذلـ  مـ  يـركأ دور للمعلـم ي ـون  أن ويجـب مـا لحد قلللة
 . لها وفقا   وتوجلههم وملولهم قدراته معرفة يستطي  م  أكثر

ــرأ  وفقــا االختيــار جــا  .2  فــ  واالجتمــاع  النفســ  األخصــائ  توجلهــا  ووفــ  الــزم   ل
 ،%59,7 بنسـبة ضـعي، جـا  زم ئهـم لـرأ  وفقـا الطـ ب واختيـار ، األخلـرتل  المـرتيتل 

 البـد الطـ ب بـل  فرديـة فرو   لوجود تماما   يختف  أن يجب ولك  ، جلد ما لحد شئ وهذا
 ، األخلــر  المرتبــة فــ  جــا  واالجتمــاع  النفســ  األخصــائ  لــدور وبالنســبة ، راكهــادإ مــ 
 والبـد الطـ ب علـ  االجتماع  واألخصائ  النفس  األخصائ  تأثلر ضع  عل  يدل وذل 
 .أكير بش   دوره تفعل  م 

 ولدالجـ مـ  يتضـح المحـور هـذا حـول والعلمـ  األدبـ  القسـم طـ ب بـل  للفرو   بالنسبة .2
 :التال 
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o اختـاروا أنهـم أهمهـا مـ  االختيـار وأسـ  العبارا  م  عدد عل  متفقل  القسمل  ط ب أن 
ــولهم لقــدراتهم وفقــا ــدي  آلرا  وتلييــة ومل ــ  قــواواتف واألســر  الوال  األخصــائ  دور ضــع  عل

 األسـ  هـذه علـ  الموافقـة درجـة فـ  تفـاو  هنـا  كـان وإن بالمدرسـة واالجتماع  النفس 
 وملـولهم وإم انـاتهم لقـدراتهم اختـاروا وفقـا أنهـم علـ  العلمـ  القسـم طـ ب وافـ  مـث  حل 

 . األدب  القسم ط ب م  أعل  بنسبة ورغيتهم

o التخصـص أسـاس علـ  االختيار ف  واألدب  العلم  القسم ط ب بل  واضحة فرو   توجد 
 عاليــة بنســبة ذلــ  علــ  األدبــ  القســم طــ ب وافــ  حلــ  ســهلة دراســة مقــررا  بــه الــذ 
 20 بنسـبة ذلـ  علـ  ط بـه وافـ  العلمـ  القسم بلنما الط ب نص  حوال  أ  % 19,2
 .ةسهولال ميدأ وهو االختيار أساس سو  يوضح وذل  %

o  حلـ  االختيـار فـ  الـزم   بـآرا  االقتـدا  حـول القسمل  ط ب آرا   بل فرو   هنا  كان 
 وهـ  %29,1 بلالـ  عاليـة بنسـبة بهم واقتدوا زم ئهم برأ  العلم  القسم ط ب تأثر ازداد
 وهـذه %52,5 بلالـ  والتـ  األدبـ  القسـم مـ  زم ئهـا بـرأ  تـأثر  التـ  النسـبة مـ  أعل 
 .  وتوجيه ع ج إل  ويحتاج الط ب بل  يةفرد فرو   لوجود ل ختيار خاطوة طريقة

 
 (.الجامعي التعليم) القادمة بالمرحلة المهني االختيار كيفية: الثاني المحور

ــة البحــ  أفــراد الســتجابة اإلحصــائية المعالجــة بعــد ــ  علن ــارا  عل  مــ   المحــور وترتليهــا عب
 : التال  الجدولب كما جا   الكلية العلنة آلرا  المووية النسبة حسب لألدن  األعل 
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(1) رقم جدول  

 البحث عينة لدى( اجلامعي التعليم) القادمة ابملرحلة املهين االختيار كيفية
 

 م
 

 العبارة
 بنعم لإلجابة  % المووية النسبة

 القسم علنة
 721=ن األدب 

 القسم علنة
 197=ن العلم 

 الكلية العلنة
 0557=ن

 11.1 71.2 12.0 . الشخصية وإم انات  قدرات  0

 71.1 12.0 72.5 .الشخصية ورغيت  ملول  5

 بالشـهاد  لمجموع  ووفقا   التنسل  م تب توزي  2
 . الثانوية

72.1 11.2 71.5 

 ذا  بمهنــــة ل لتحـــا  يـــؤد  الـــذ  التخصـــص 1
 . بالمجتم  مرموقة م انة

20.2 11.2 29.0 

ـــذ  التخصـــص 2 ـــ  يـــؤد  ال  ب ليـــا  االلتحـــا  إل
 . العم  بسو   مطلوبة وتخصصا 

22.9 21.1 22.1 

 فــ  سـهلة دراسـية مقــررا  بـه الـذ  التخصـص  2
 . دراستها

21.2 22.2 21.1 

 21.2 25.0 19.2 . واألسر  الوالدي  آلرا  تليية 7

 07.2 01.2 07.0 . زم ئ  برأ  إقتدا    1

ــــــا  9  واالجتمــــــاع  النفســــــ  األخصــــــائ  توجله
 . بالمدرسة

01.9 7.0 00.7 

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
 لقـدرا  وفقـا يـتم سـوف القادمـة الجامعيـة بالمرحلـة المهنـ  للتخصـص الط ب اختيار أن .0

 المرتبـة فـ  بعدهم جا  ثم للطالب الشخصية والرغبة للملول وفقا ثم أوال الط ب وإم انا 
  وإيجـاب جلـد شـ   وملـولهم لقـدراتهم وفقـا   الطـ ب واختيـار التنسـل  م تب توزي  الثالثة
 يعتيـر التنسـل  م تـب لتوزيـ  وفقـا اختيـارهم ولكـ  الجانـب، بهـذا الطـ ب وع  عل  ويدل

 اختيـارهم ي ـون  وأن لـذل  مهنـ  توجيـه إلـ  الطـ ب ويحتـاج كيلـر  لدرجـة خاط   أسلوب
 .فق  المجموع أساس عل  ولي  علمية أس  وف 
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 إلـ  تـؤد  التـ  للمهنـة االختيـار هـو المهنـ   ختيـارل والخامسـة الرابعـة المرتبـة ف  جا  .5
 شــ   وذلــ  العمــ  لســو   مطلوبــة تخصصــا  إلــ  تــؤد   تــال اختيــار ثــم مرموقــة م انــة
 .األساس هذا عل  تختار الت  الط ب نسبة رف  يجب ولك  إيجاب 

 وذلــ  الدراســة ســهلة مقــررا  بــه الــذ  التخصــص يختــارون  ســوف أنهــم الطــ ب أوضــح .2
 ضــع  ذلــ  ويــدل خــاط   أســاس علــ  ارتختــ ســوف كيلــر  نســبة وهــذه %21,1 بنســبة
 إلـ  يحتـاج وذلـ  التعلـيم فـ  الجهـد بـذل عل  القدر  وعدم العلم تحصل  ف  الط ب رغبة
 أخـر   ضـع  نقطـة وجـود مـ  خاصـة ، صـحيحة ألسـ  وفقا االختيار بعملية الوع  نشر
 أيضـا وهـو الوالـدي  آلرا  وفقـا يختـارون  سـوف الط ب م  %21,2 أن وه  الط ب لد 

 أسـ  علـ  ي ـون  أن يجـب االختيـار وأن بـذل  الـوع  نشـر يـتم أن ويجب خاط   أساس
 .  صحيحة علمية

 الـزم   آلرا  وفقـا بالجامعـة المهنـ  للتخصـص الطـ ب اختيـار األخلرتل  بالمرتيتل  جا  .1
 وزيـاد  الطـ ب نضـ  علـ  تـدل ولكنها ذل  ع  تق  أن يجب نسبة وه  % 07,2 بنسبة
 فـ ( أدبـ  – علم ) التخصص اختيار ف  تأثروا ألنهم وذل  لتخصصا اختيار ف  وعلهم
 أنهــــم الطـــ ب وأوضـــح %59,7 وهــــ  ذلـــ  مـــ  أعلــــ  بنســـبة بـــزم ئهم األول الصـــ 

 نســبة وهــ  % 00,7 بنســبة واالجتمــاع  النفســ  األخصــائ  لتوجلهــا  وفقــا   ســيختارون 
 وأن مدرســـةبال واالجتمـــاع  النفســـ  األخصـــائ  دور وقصـــور ضـــع  علـــ  وتـــدل قلللـــة
 اختـار فـ  السـابقة المرحلـة عـ  تـأثلره قـ  قـد ب  دور  ضع  عل  متفقل  مازالوا الط ب
 .  واألدب  العلم  القسم

 المحــور هــذا حــول األدبــ  القســم وطــ ب العلمــ  القســم طــ ب آرا  بــل  للفــرو   بالنســبة .2
 : يل  كما كان 

o  االختيار أس  غاليية عل  القسمل  ط ب بل  اتفا  هنا . 

o   ن يختـارو سـوف أنهـم األدبـ  القسم ط ب أوضح حل  األس  بع  حول اخت ف هنا 
 العلمــ  القســم طــ ب حــل  فــ  ورغيــتهم ملــولهم تللهــا ثــم أوال وإم انيــاتهم لقــدراتهم وفقــا  
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ـــا   ن يختـــارو ســـوف أنهـــم وأوضـــحوا ـــتهم لملـــولهم وفق ـــاتهم قـــدراتهم تللهـــا ثـــم ورغي  وإم ان
 .الشخصية

o م انــه ذا  لمهــ  المــؤد  التخصــص يختــارون  ســوف أنهــم لمــ الع القســم طــ ب أوضــح 
 ع ــ  وذلــ  ، العمــ  بســو   مطلوبــة لمهـ  المــؤد  للتخصــص االختيــار يليــه ثــم مرموقـة

 المـؤد  التخصـص اختيـار يفضـلون  سـوف أسـهم أوضـحوا الـذي  دب األ القسم ط ب رأ 
 فـــ  مومـــةمر  م انـــة إلـــ  المـــؤد  التخصـــص يليـــه ثـــم أوال العمـــ  بســـو   مطلوبـــة لمهـــ 

 كليـا  الختيـار العلمـ  القسـم طـ ب  مأمـا أكيـر خيارا  وجود إل  ذل  يرج  وقد المجتم 
 . األدب  القسم ط ب ع  متملز 

o وذلـ  سـهلة مقـررا  بـه الـذ  التخصـص ن يختارو سوف أنهم األدب  القسم ط ب أوضح 
   وه  %21,2 بنسبة

 نسـيتهم بلالـ  حلـ  لـذل  وفقـا يختارون  سوف الذي  العلم  القسم بط  نسبة م  أعل 
 .ل ختيار خاطئ أساس وذل  22,2%

o واألســر  الوالــدي  آلرا  تلييــة تخصــصيختارونال ســوف أنهــم العلمــ  القســم بطــ  أوضــح 
 ذلـ  علـ  الموافقـة  أوضـحوا الـذي  األدبـ  القسـم طـ ب مـ  عل أ وذل  % 25,0 بنسبة
 .% 19,2 بنسبة

 :المهني الختيارمستقبلهم طالبه توجيه في العام الثانوي التعليم دور: الثالث المحور
 :  الدراسية المقررات دور( أ)

 مرتبة ح علنةالب ألفراد االستجابة متوس  نسبة جا  العلنة آلرا  االحصائية لجةاالمع بعد
:التال  بالجدول كما الكلية للعلنة االستجابة متوس  نسبة حسب لألدن  األعل  م   
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 (6) رقم دولج
  املهين الختيارمستقبلهم الطالب توجيه الدراسيةيف رراتاملق دور

 

 م
 

 العبــــــــــــارة

 االستجابة متوسط نسبة
األديب عينة  

721=  ن   

العلمي عينة  
197=  ن   

ةالكلي العينة  
  0557=  ن 

 عــ  بمعلومـا  الدارسـية المقـررا  زودتنـ  0
 .  المجتم  و للفرد بالنسبة العم  أهمية

1.75 1.71 1.72 

 االختيـار بأهمية الدراسية المقررا  عرفتن  5
 بـــــالتعليم الدراســـــ  للتخصـــــص الصـــــحيح
 . والجامع  الثانو  

1.22 1.72 1.29 

 اختيـار بضـرور  الدراسـية المقررا  عرفتن  2
 . وإم انات  لقدرات  مناسب دراس  تخصص

1.21 1.29 1.29 

 اختيــار بأهميــة الدراســية المقــررا  عرفتنــ  1
 مطلوبــة مهنــة إلــ  يــؤد  دراســ  تخصــص
 .العم  بسو  

1.22 1.29 1.20 

ـــــ  2 ـــــررا  عرفتن ـــــارا  الدراســـــية المق  بالمه
 . المختلفة للمه  المطلوبة والمقوما 

1.22 1.21 1.21 

 عــ  بمعلومــا  الدراســية المقــررا  زودتنــ  2
 . لها التابعة والمعاهد والكليا  الجامعا 

1.27 1.21 1.21 

 المهـــ  عـــ  بمعلومـــا   المقـــررا أمـــدتن  7
 . بالمجتم  العم  بسو   المطلوبة

1.21 1.21 1.29 

 بالمســـــارا  الدراســـــية المقـــــررا  عرفتنـــــ  1
 بـــــــالمه  ل لتحـــــــا  المؤديـــــــة التعليميــــــة
 . العم  بسو   المطلوبة

1.27 1.25 1.29 

 1.21 1.27 1.22 للمحور اإلستجابة متوس  نسبة ال إجمــ

 :  يل ما الساب  الجدول م  يتضح
 عــ  بمعلومــا  الدراســية المقــررا  تنــ دزو " علــ  يــنص الــذ  الدراســية المقــررا  دور أن .0

ــة ــرد بالنســبة العمــ  أهمي ــد" والمجتمــ  للف ــة وافقــ  ق ــة العلن ــ  الكلي  العلمــ  القســم وعلنت
 (.1,72) بالتعليم المدارس ف  يتحق  أنه عل  واألدب 
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 : وهما ما لحد يتحققان لدراسيةا للمقررا  التاللل  الدوري  أن البح  علنة أوضح  .5

o  ــ ــررا  عرفتن ــة الدراســية المق  بــالتعليم الدراســ  للتخصــص الصــحيح االختيــار بأهمي
 (.1,29) والجامع  الثانو  

o  (. 1,29) وإم انـات  لقـدرات  مناسـب دراسـ  اختيار بأهمية الدراسية المقررا  عرفتن
   ولك  جلد ش   وهذا

 . الحال  م  أكير بش   به القيام إل  يحتاج

 للطـ ب المهنـ  االختيـار تجـاه بهـا تقـوم أن يجـب والت  الدراسية المقررا  أدوار بقية أما .2
 وجهــة مــ  تتحقــ  لــم جميعهــا 1 ، 7 ، 2 ، 2 ، 1 أرقــام وهــ  الســاب  بالجــدول والمرتبــة

 العـام الثـانو   بـالتعليم الدراسـية والمقـررا  المنـاه  مراجعـة ضرور  يحتم مما الط ب نظر
 .الشأن ذل  ف  فعال بدور قومت لك 

 أنهـا ذلـ  ويعنـ ( 1,21) الدراسـية مقـررا ال لـدور الكلية االستجابة متوس  نسبة وجا   .1
 .أكير بش   دورها لتفعل  تحتاج وبالتال  ما لحد تتحق 

 :  المدرسية شطةاألن( ب)

 حسب لألدن  األعل  م  مرتبة علنة البح  ألفراد االستجابة متوس  نسبة جا  
 : التال  بالجدول كما الكلية للعلنة االستجابة متوس  بةنس
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(7) رقم جدول  

 املهين الختيارمستقبلهم الطالب توجيه املدرسيةيف األنشطة دور
 

 م
 

 العبــــــــــــارة
 االستجابة متوسط نسبة

األديب عينة  
721=  ن   

العلمي عينة  
197=  ن   

ةالكلي العينة  
  0557=  ن 

 أهميــــة المدرســــية نشــــطةاأل  لــــ  أوضـــح  0
 .  والمجتم  للفرد العم  وضرور 

1.21 1.21 1.21 

 معرفـــــة ضـــــرور  إلـــــ  األنشـــــطة وجهتنــــ  5
 .وقدرات  إم انات 

1.27 1.22 1.27 

 اختيــار ب يفيــة المدرســية األنشــطة عرفتنــ  2
ـــــ ) الدراســـــ  التخصـــــص ـــــ  – علم (  أدب

 .الثانو   األول بالص 

1.22 1.21 1.22 

ـــ  المدرســـية ةاألنشـــط حثتنـــ  1  ضـــرور  عل
 لمهنـــــة يـــــؤد  الـــــذ  التخصـــــص اختيـــــار
 . العم  بسو   مطلوبة

1.20 1.22 1.25 

 االختيـار بأهميـة المدرسـية اإلذاعـة عرفتن  2
 .الدراس  للتخصص الصحيح

1.21 1.25 1.21 

 اختيــار ب يفيــة المدرســية األنشــطة زودتنــ  2
 .مستقيليا   والتخصص الكلية

1.29 1.29 1.29 

 الوظائ  ع  مسابقا  ف  ببح  ًُ   شارك 7
 .  المجتم  ف  المطلوبة والمه 

1.19 1.15 1.12 

 والبطالة التوظ  فرص ع  نشرا  ُعرض  1
 . بالمدرسة الحائ  بمج   بالمجتم 

1.17 1.11 1.12 

 1.29 1.29 1.29 للمحور االستجابة متوس  نسبة ال إجمـ

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
 الطــ ب توجيــه  تجــاه أدوار بث ثــة تقــوم المدرســية األنشــطة أن البحــ  ةعلنــ أوضــح  .0

 الكليـة العلنـة آرا  عللهـا اتفقـ و  مـا لحـد تتحقـ   األدوار وهـذه المهن  مستقيلهم الختيار
 :  وه  األدب  القسم وعلنة العلم  القسم وعلنة

 (.1,21).  والمجتم  للفرد العم  وضرور  أهمية المدرسية األنشطة ل  أوضح  -
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 (.1,27) .وقدرات  إم انات  معرفة ضرور  إل  األنشطة وجهتن  -
 بالص (  أدب  – علم ) الدراس  التخصص اختيار ب يفية المدرسية األنشطة عرفتن  -

 (.1,22)الثانو   األول
 وهــ  الســاب  بالجــدول ةتبــوالمر  المدرسـية األنشــطة أدوار بقيــة أن البحــ  علنــة أوضـح  .5

 القســم وعلنــة الكليــة العلنــة نظــر وجهــة مــ  تتحقــ  ملــ اهــجميع 1 ، 7 ، 2 ، 2 ، 1 رقــم
 توجيـه تجـاه المدرسـية األنشـطة دور ضـع  عل  يدل وذل  ، األدب  القسم وعلنة العلم 
 . الحال  م  أفض  بش   الدور هذا تفعل  ويجب   المهن مستقيلهم الختيار الط ب

 يعنـ  وذلـ ( 1,29) المدرسـية نشـطةاأل  دور لمحـور الكليـة االسـتجابة وسـ  نسبة جا   .2
 .دورها تفعل  إل  وتحتاج الواق  أر  عل  تحق ت لم أنها

 : المعلم دور( ج) 

 حسب لألدن  األعل  م  مرتبة علنة البح  ألفراد االستجابة متوس  نسبة جا  
 : التال  بالجدول كما الكلية للعلنة االستجابة متوس  نسبة



 م5102(  يناير 93ــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 231 - 

(2) رقم جدول  

املهين الختيارمستقبلهم الطالب توجيه يف املعلم دور  

 

 م
 

 العبــــــــــــارة
 االستجابة متوسط نسبة

األديب عينة  
721=  ن   

يالعلم عينة  
197=  ن   

ةالكلي العينة  
  0557=  ن 

ـــ  أوضـــح 0 ـــم ل ـــدرات  مراعـــا  ضـــرور  المعل  ق
 .  الدراس  التخصص اختيار عند وإم انات 

1.22 1.22 1.22 

 ف  ودوره العم  ع  بمعلوما  علمالم زودن  5
 . المجتم  و للفرد االقتصاد  المستو   رف 

1.29 1.21 1.21 

 االختيـــار ضـــرور  إلـــ  بتـــوجله  المعلـــم قـــام 2
 . الدراس  للتخصص الصحيح

1.22 1.21 1.25 

 العمـ  بسو   المطلوبة بالمه  المعلم عرفن  1
 . والقوم  المحل  المجتم  ف 

1.22 1.22 1.29 

ــم ثنــ ح 2 ــ  المعل  دراســ  تخصــص إختيــار عل
 . العم  بسو   مطلوبة لمهنة يعد

1.27 1.29 1.21 

 التعليميـــــــة بالتخصصـــــــا  المعلـــــــم عرفنــــــ  2
ـــــــة بالجامعـــــــا  ـــــــالمه  ل لتحـــــــا  المؤدي  ب

 .العم  بسو   المطلوبة

1.20 1.22 1.21 

 المهـــــارا  عـــــ  بمعلومـــــا  المعلـــــم أمـــــدن  7
ــة للمهــ  ال زمــة والمقومــا   و  بســ المطلوب

 .العم 

1.19 1.27 1.22 

 أهميـة عـ  عمـ  ورقة أو ببح  المعلم كلف  1
 . والمجتم  للفرد العم 

1.22 1.20 1.25 

 1.21 1.20 1.22 للمحور االستجابة متوس  نسبة ال إجم

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
 قيــام نأ األدبــ  والقســم العلمــ  القســم علنــة معهــا واتفقــ  الكليــة البحــ  علنــة أوضــح  .0

 : وهما ما لحد حق يت التاللتل  العبارتل  جا  بما لمالمع

o الدراســـ  التخصـــص اختيـــار عنـــد وإم انـــات  قـــدرات  مراعـــا  ضـــرور  المعلـــم لـــ  أوضـــح 
(1,22.) 
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o  والمجتمــ  للفــرد االقتصـاد  المســتو   رفـ  فــ  ودوره العمـ  عــ  بمعلومـا  المعلــم زودنـ 
(1,21.) 

 ببقيــة المعلــم قيــام أن علــ  الفرعيــة العلنــا  معهــا واتفقــ  الكليــة البحــ  علنــة أوضــح  .5
   ف  بالجدول المذكور  أدواره

 ضــع  علــ  يــدل وذلــ  بهــا يقــوم وال تتحقــ  ملــ 1 ، 7 ، 2 ، 2 ، 1 ، 2 أرقــام العبــارا  .2
  القيام ف  المعلم دور

 .  بدوره

ــة االســتجابة متوســ  نســبة جــا   .1 ــ  الكلي ــ ( 1,21) المحــور هــذا عل ــ أنهــا يعنــ  وذل  مل
 توجيـه عمليـة فـ  المعلـم دور لتفعلـ  أليـة إل  تحتاج وبالتال  ، الواق  ار  عل  حق تت

 .   المهن مستقيلهم الختيار الط ب

 :   واالجتماعي النفسي األخصائي دور( د)

 حسـب لألدنـ  األعلـ  مـ  مرتبـة علنـة البحـ  ألفـراد االسـتجابة متوسـ  نسـبة جا  
 : التال  بالجدول كما الكلية للعلنة االستجابة متوس  نسبة
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 (9) رقم جدول

املهين الختيارمستقبلهم الطالب توجيه يف واالجتماعي النفسي األخصائي دور  

 

 م
 

 العبــــــــــــارة
 االستجابة متوسط نسبة

األديب عينة  
721=  ن   

يالعلم عينة  
197=  ن   

ةالكلي العينة  
  0557=  ن 

 جماعية توعية بعم  االجتماع  األخصائ  قام 0
ـــار عـــ (  محاضـــر  – إجتمـــاع)  للطـــ ب  اختي

 .التخصص

1.10 1.21 1.11 

 علــ  التعــرف فــ  النفســ  األخصــائ  سـاعدن  5
 . المختلفة قدرات 

1.12 1.11 1.17 

ــــام 2  ومســــاعد  بتوعيــــة النفســــ  األخصــــائ  ق
 خاصـة الدراسـ  التخصـص اختيـار فـ  الط ب

 . منهم المترددي 

1.11 1.25 1.12 

ـــام 1  بـــالمه  بتعريفـــ  االجتمـــاع  ألخصـــائ ا ق
 . المصر   العم  بسو   المطلوبة

1.10 1.21 1.12 

ـــــ  النفســـــ  األخصـــــائ  ســـــاعدن  2  اختيـــــار ف
 (.أدب  ، علم ) الدراس  التخصص

1.11 1.11 1.11 

 حـول  للمناقشـة النفس  األخصائ  مع  جل  2
 . وملول  هوايات 

1.11 1.12 1.11 

ـــــ  وضـــــح 7  الطـــــر   اع االجتمـــــ األخصـــــائ  ل
 بسـو   المطلوبـة المهـ  إلـ  المؤديـة التعليمية
 . العم 

1.10 1.12 1.11 

 اختبــارا  بعـ  النفسـ  األخصــائ  علـ    طيـ  1
 . قدرات  عل  للتعرف الذكا 

1.15 1.11 1.10 

 1.12 1.17 1.15 للمحور االستجابة متوس  نسبة ال إجم

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
 األخصــائ  أن  علــ  األدبــ  القســم وعلنــة العلمــ  القســم وعلنــة الكليــة نــةالعل آرا  أتفــا  .0

 اســتجابة متوســ  نســبة جــا   حلــ  دور بــأ  يقومــا لــم النفســ  واألخصــائ  االجتمــاع 
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 االجتمـاع  واألخصائ  النفس  األخصائ  أدوار جمي  عل  الكلية والعلنة الفرعية العلنا 
 .الواق  أر  عل  حق تت مل أنها عل  أع ه بالجدول المذكور 

ــــة االســــتجابة متوســــ  نســــبة جــــا   .5 ــــ  الكلي  واألخصــــائ  النفســــ  األخصــــائ  دور عل
ــ ( 1,12) هــ  االجتمــاع  ــ  وذل ــام عــدم يعن ــا أ    قي ــأ  منه ــة تجــاه دور ب  توجيــه عملي

ــار الطــ ب ــ مســتقيلهم الختي ــال   المهن ــة وضــ  إلــ  األمــر هــذا يحتــاج وبالت  لتفعلــ  آلي
 .العملية  تل تجاه بدور امقيامه

 : المدرسية اإلدارة( هـ)
 حسـب لألدنـ  األعلـ  مـ  مرتبـة علنـة البحـ  ألفـراد االسـتجابة متوسـ  نسـبة جا  

 : التال  بالجدول كما الكلية للعلنة االستجابة متوس  نسبة

(23) رقم جدول  

 املهين الختيارمستقبلهم الطالب توجيه يف املدرسية اإلدارة دور

 

 م
 

 ارةالعبــــــــــــ
 االستجابة متوسط نسبة

األديب عينة  
721=  ن   

يالعلم عينة  
197=  ن   

ةالكلي العينة  
  0557=  ن 

 االختيار ب يفية للط ب توعية المدرسة إدار  أقام  0
 (. أدب  - علم ) الدراس  التخصص

1.21 1.21 1.21 

ــار  المدرســة إدار  قامــ  5  توعيــة لعمــ  للفصــول بزي
 علمـ ) الدراسـ  التخصص ختياراال وكيفية بأهمية

 (. أدب  -

1.11 1.22 1.25 

 الط ب اختيار قي  كلمة بإلقا  المدرسة إدار  قام  2
ــــ ) الدراســــ  للتخصــــص ــــ  - علم  موضــــحة  ( أدب

 . المستقيلية أهملته

1.21 1.20 1.20 

 عـ  أبحـاث أنجـز لمـ  تكريمـا   المدرسة إدار  أقام  1
 . المجتم  نهضة ف  ودوره العم 

.121  1.21 1.21 

 الطـــــ ب لتعريــــ، لقـــــا ا  المدرســــة إدار  أقامــــ  2
 . المختلفة للمه  المطلوبة والمقوما  بالمهارا 

1.11 1.12 1.12 

 للطــ ب جماعيـة توعيـة بعمـ  المدرسـة إدار  قامـ  2
 القادمــــة بالمرحلــــة المهنــــ  االختيــــار عمليــــة عــــ 

1.15 1.12 1.11 
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 م
 

 ارةالعبــــــــــــ
 االستجابة متوسط نسبة

األديب عينة  
721=  ن   

يالعلم عينة  
197=  ن   

ةالكلي العينة  
  0557=  ن 

 (.الجامعية)

 عــــــ  وكتلبــــــا  مطويــــــا  المدرســــــة إدار  وزعـــــ  7
 . بها المتاحة والتخصصا  والكليا  الجامعا 

1.12 1.10 1.15 

 المهـ  توضح ومطويان أورا  المدرسة إدار  وزع  1
 . بالمجتم  المطلوبة

1.10 1.21 1.11 

 1.17 1.19 1.12 للمحور االستجابة متوس  نسبة ال إجم

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
 عملية ف  بدورها المدرسية اإلدار  قيام أن عل  الكلية والعلنة الفرعية نا العل آرا  اتفق  .0

 واألدوار العبــارا  جميــ  علــ  وذلــ  يتحقــ  ملــ  المهنــ مســتقيلهم الختيــار الطــ ب توجيــه
 اإلدار  قيـام عـدم يعنـ  ممـا الواقـ  أر  علـ  يتحقـ  ال جميعهـا أعـ ه بالجـدول المذكور 
 . الط ب لد  المهن  االختيار ةعملي تجاه دور بأ  المدرسية

ــة االســتجابة متوســ  نســبة جــا   .5 ــ  الكلي ــة تجــاه المدرســية اإلدار  دور عل ــه عملي  توجي
 التــدن  يعنــ  وذلــ ( 1,17) اســتجابة متوســ  بنســبة  المهنــ مســتقيلهم الختيــار الطــ ب
 اممــ الطـ ب لــد  المهنـ  االختيــار عمليـة تجـاه دور بــأ  قيامهـا وعــدم والقصـور الشـديد
 نشــر فـ  اإليجابيـة بالمشـاركة قيامهـا تجـاه المدرسـية اإلدار  دور تفعلـ  ضـرور   عيسـتد
 .  لديهم المهن  االختيار عملية وتحسل  الط ب لد  المهن  الوع 

 محـاور جميـ  علـ  االسـتجابة متوسـ  نسـبةي الإجمـ بحسـاب االسـتتابة نتـائ  تلخيص ويم  
 : التال  الجدول االستبانة
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 (22)جدول
 العام الثانوي التعليم دور واقع حول الطالبات البحث إستجابةعينات متوسط سبةن

 املهين مستقبلهم الختيار طالبه توجيه  يف

 التحق  درجة 
 

روالد  

 197=ن العلم  القسم علنة  721=ن األدب  القسم علنة

 متوسطا نسبة
 الستجابة

 درجة
 التحق 

 امتوسط نسبة
 الستجابة

التحق  درجة  

الدراسية المقررا  دور تتحق  ال 1.23  ما لحد تتحق  1.27   
المدرسية األنشطة دور تتحق  ال 1.59  تتحق  ال 1.59   

المعلم دور تتحق  ال 1.55  تتحق  ال 1.20   
واالجتماع  النفس  األخصائ  دور تتحق  ال 1.42  تتحق  ال 1.47   

المدرسية اإلدار  دور تتحق  ال 1.45  تتحق  ال 1.49   
ال اإلجم تتحق  ال 1.53  تتحق  ال 1.57   

-: التال  الش   ف  الساب  الجدول تمثل  ويم    

 
 (4)رقم ش  

 الثانو   التعليم دور واق  حول الطالبا  الطالبا  وعلنة علنةالط ب االستجابة متوس  نسبة 
 المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه  ف  العام
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+ طىىالب) األدبىىي القسىىم وعينىىة( طالبىىات+ طىىالب)العلمىىي القسىىم عينىىة أراء بىىين لفىىروقا:   ثانيىىا

  المهنىي مسىتقبلهم الختيىار الطىالب توجيه في العام الثانوي التعليم دور واقع حول(  طالبات

 :للنخصص ترجع والتي

( طالبا + ط ب)العلم  القسم علنة بل  إحصائية داللة ذا  فرو   هنا  ه  لمعرفة
 ف  الثانو   التعليم دور حول للتخصص ترج  والت (  طالبا + ط ب) األدب  القسم وعلنة
 النتائ  وجا   (T - Test)   اختبار استخدام تم فقد  المهن مستقيلهم الختيار الط ب توجيه
 :  يل  كما اإلحصائية المعالجة بعد

 (21) جدول

 العام الثانوي التعليم دور واقع حول الطالبات األديب والقسم العلمي القسم آراء بني الفروق
 املهين مستقبلهم الختيار طالبه توجيه  يف 

االنحراف  المتوسط المجموعة المحور

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

(ت ) 

مستوى 

 الداللة

دور المقررات 

 الدراسية

 طالب +)القسم العلمي

 طالبات(

1..9 1.1. 

 غير دالة 0.20 01
طالب + )القسم األدبي

 البات(ط

1..0 1.12 

دور األنشطة 

 المدرسية

 طالب +)القسم العلمي

 طالبات(

1.23 1.10 

 غير دالة 1.031 01
 طالب +)القسم األدبي

 طالبات(

1.22 1.13 

 دور المعلم

 

 طالب +)القسم العلمي

 طالبات(

1.22 1.12 

 دالة* .5.5 01
 طالب +)القسم األدبي

 طالبات(

1..0 1.1. 

خصائي دور األ

النفسي 

 واالجتماعي

 القسم العلمي)طالب +

 طالبات(

1.15 1.15 

 دالة* 5.23 01
 طالب +)القسم األدبي

 طالبات(

1.10 1.12 

 اإلدارة المدرسية  

 

 القسم العلمي)طالب +

 طالبات(

1.12 1.11 

 غير دالة 0.00 01
 القسم األدبي) طالب +

 طالبات (

1.13 1.10 

م عليإجمالي دور الت

الثانوي العام في 

توجيه طالبه 

هم الختيار مستقبل

 المهني

 القسم العلمي) طالب +

 طالبات (

1.29 1.13 

 القسم األدبي) طالب + غير دالة 5..0 02

 طالبات (

1.2. 1.01 
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 (. 1.12) مستو   عند دالة الفرو  *  

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
o القسـم طـ ب وآرا  األدبـ  القسـم طـ ب آرا  بـل  ائيةإحصـ داللـة ذا  فـرو   توجد ال أنه 

 اإلدار  ودور ، المدرســـية األنشـــطة ودور الدراســـية المقـــررا  دور مـــ  كـــ    حـــول العلمـــ 
ــوا بــ  المدرســية  دور أمــا متوســطة بدرجــة يتحقــ  الدراســية المقــررا  دور أن علــ  اتفق
 .يتحق  مل المدرسية اإلدار  ودور المدرسية األنشطة

o القســم طــ ب وآرا  األدبــ  القســم طــ ب آرا  بــل  إحصــائية داللــة ذا  فــرو   جــدتو  أنــه 
 عنــد دالــة الفــرو   وهــذه االجتمــاع  األخصــائ  ودور ، المعلــم دور مــ  كــ    حــول العلمــ 
ـــ  القســـم طـــ ب لصـــالح( 1,12) مســـتو    األخصـــائ  ودور المعلـــم دور إن حلـــ  العلم

 لـد  يحـدث ممـا أفضـ  لكـ  المسـتو   ضعيفة أنها رغم بأدوار يقوم لديهم كان االجتماع 
 المعلمــون  درسـهايُ  التـ  الدراسـية المقـررا  لطييعـة ذلــ  يرجـ  وربمـا األدبـ  القسـم بطـ 

 علــ  المعلــم تســاعد التــ  التدريســية المواقــ، بعــ  بهــا توجــد قــد والتــ  العلمــ  بالقســم
 .   العلم القسم ط ب لد  المهن  االختيار عملية ف  الجهود ببع  القيام

o طـ ب وآرا  األدبـ  القسـم طـ ب آرا  بـل  إحصـائية داللـة ذا  فـرو   توجد ال أنه اتضح 
ـــيم أدوار إجمـــال  حـــول العلمـــ  القســـم ـــ  العـــام الثـــانو   التعل ـــار الطـــ ب توجيـــه ف  الختي

 .   المهن مستقيلهم

ا   ترجىىع والتىىي(  أدبىىي+ علمىىي) والطالبىىات( أدبىىي+ علمىىي)الطىىالب أراء بىىين الفىىروق: ثالثىىا

 . لجنسل

 .الثانوية بالمرحلة(  أدبي – علمي)  الدراسي التخصص اختيار كيفية: األول المحور

( 290) لهـا الصـحيحة االسـتييانا  وعـدد الطـ ب علنة آلرا  اإلحصائية المعالجة بعد
 مــ   المحــور وترتليهــا عبــارا  علــ  اســتبانة،( 222) وعــددها الطالبــا  علنــة وآرا  اســتبانة،
 الطالبـا  آرا  مـ  يقابلهـا مـا ووض   الط ب علنة آلرا  المووية النسبة حسب لألدن  األعل 
 : التال  الجدول  جا  للمقارنة
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(23) جدول  

 الطالبات وعينة الطالب عينة لدى الثانوية ابملرحلة(  أديب – علمي)  الدراسي التخصص اختيار كيفية
 

 م
 

 العبارة
 بنعم لإلجابة  % المووية النسبة

+ علم ) الط ب علنة
 290=ن( أدب 

+ علم ) الطالبا  علنة
 222=ن(  أدب 

 19.1 92.1 . الشخصية وإم انيات  قدرات  0

 71.1 12.1 .الشخصية ورغيت  ملول  5

 دراسـية مقـررا  بـه الـذ  التخصص 2
 . دراستها ف  سهلة

21.2 21.2 

 19.5 21.9 . واألسر  الوالدي  آلرا  تليية 1

 21.1 51.7 . زم ئ  برأ  إقتدا    2

ـــــه 2 ـــــل  أحـــــد ونصـــــيحة توجي  المعلم
 .بالمدرسة

57.2 22.2 

ــــــــا  7  النفســــــــ  األخصــــــــائ  توجله
 .بالمدرسة واالجتماع 

07.1 9.0 

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
ــة آرا  اتفقــ  .0 ــة وآرا  الطــ ب علن ــا  علن ــ  الطالب ــار أن عل ــديهم التخصــص اختي ــ  ل  عل

 علــ  اتفقــوا كمــا ، كيلــر  بدرجــة والرغبــا  والملــول لشخصــيةا واإلم انــا  القــدرا  أســاس
 %07,11 الطـ ب لـد  دوره كان وإن بالمدرسة واالجتماع  النفس  األخصائ  دور تدن 
 .%9,0 الطالبا  لد  دوره م  أعل 

 التخصــص أســاس علــ  التخصــص اختبــار حــول الطالبــا  آرا  عــ  الطــ ب آرا  اختلفــ  .5
 فـ  %21,2 بنسـبة الطـ ب عليـه وافـ  حلـ  دراسـتها فـ  ةسهل دراسية مقررا  به  ذال

ــا  أن حــل  ــه وافقــوا الطالب ــ  بنســبة علي ــب ث أق ــ  ، %21,2 وهــ  رل ــدل وذل ــ  ي  بأد عل
 لـ تو  السـهولة لميـدأ وفقا يختارون  الط ب أن حل  ف  الجهد لبذ عل  وقدرتهم الطالبا 

 .جلد بش   ع جها عل  العم  م  البد قصور نقطة

ــا  عــ  مختلفــة الطــ ب آرا  جــا   .2 ــ  الطالب ــة ف ــدي  آرا  تليي ــد  وكانــ  واألســر  الوال  ل
 بـرأ  الطالبـا  تـأثر علـ  يدل مما %51,7 الط ب لد  كان  حل  ف  %21,1 الطالبا 
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 بــآرا  تأثرهــا بالجـدول كمــا الطالبـا  أوضــح  ذل كــو  ، الطـ ب مــ  أكثـر واألســر  الوالـدي 
 بدرجـة الطـ ب مـ  أعلـ  المعلمـل  ونصـيحة بتوجيـه ثرالتأ وكذل  به  واالقتدا  زمل تها
ــر الطالبــا  تكــون  وقــد كيلــر  ــة النصــيحة عــ  البحــ  فــ  الطــ ب مــ  حرصــا أكث  ومحاول

ــا  المعلمــل  أو الصــديقا  مــ  تلمســها ــرو   وهــذه بالمدرســة والمعلم  للجــن  ترجــ  الف
 مسـتقيلهم علـ  حريصـل  ا والطالبـ الطـ ب مـ  كـ    ي ـون  أن الضـرور   ومـ  ، طييعتهو 

 تحمـ  فـلهم يالـرس أن معـاال الثـانو   للتعلـيم والبد ، وجد أينما والتوجيه النصح ويتلمسون 
 .ولحياتهم لهم ي ون  ما أفض  ع  والبح  ممستقيله تجاه المسوولية

 (.الجامعي التعليم) القادمة بالمرحلة المهني االختيار كيفية: الثاني المحور

المحـور  عبـارا  علـ  الطالبـا  وعلنـة الطـ ب علنـة أفـراد ةالسـتجاب اإلحصـائية المعالجـة بعد
 مـ  يقابلهـا مـا ووضـ   الطـ ب علنة آلرا  المووية النسبة حسب لألدن  األعل  م   وترتليها

 : التال  الجدول  جا  للمقارنة الطالبا  آرا 

 (24) جدول

 الطالبات وعينة الطالب عينة لدى( اجلامعي التعليم) القادمة ابملرحلة املهين االختيار كيفية
 
 م

 
 العبارة

 النسبة المئوية %  لإلجابة بنعم
عينة الطالب )علمي+ أدبي( 

 230ن=

عينة الطالبات )علمي+ 

 .9.أدبي(  ن=

 03.0 25.0 قدراتي وإمكاناتي الشخصية.  0

ل لمجمعععوعي بالشعععهادة  5 توزيعععع مكتعععس التنسعععيق ووفقعععا

 الثانوية.

02.2 00.0 

ؤدي لاللتحععاب بمهنععة مات مكانعععة التخصععا الععذي يعع 9

 مرموقة بالمجتمع.

00.5 .0.. 

التخصعععععا العععععذي يعععععؤدي إلعععععى االلتحعععععاب بكليعععععات  1

 وتخصصات مطلوبة بسوب العمل.

02.2 22.2 

 20.0 02.2 ميولي ورغبتي الشخصية. 2

التخصعععا العععذي بعععه مقعععررات دراسعععية سعععهلة فعععي  .

 دراستها.

.3.2 12.3 

 25.0 12.5 رة.تلبية آلراء الوالدين واألس 0

 05.0 59.2 إقتداءل برأي زمالئي. 2

 2.2 01.3 توجيهات األخصائي النفسي واالجتماعي بالمدرسة. 3

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
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 األخصــائ  وتوجلهــا  الــزم   بــآرا  االقتــدا  أن علــ  الطالبــا  وآرا  الطــ ب آرا  اتفقــ  .0
 .المهن  االختيار أس  م  والتاسعة منةالثا المرتبة ف  جا   واالجتماع  النفس 

 وفقـا ن يختارو سوف الذ  األول األساس إن حل  الطالبا  آرا  ع  الط ب آرا  اختلف  .5
   المهن  التخصص له

 م تــب توزيــ  هـو الثــان  واألســاس الشخصـية واإلم انــا  القــدرا  هـو الجامعيــة بالمرحلـة
ــا  أن  حــل فــ  التنســل  ــار ولاأل  األســاس أن أوضــحوا الطالب ــديهم ل ختي ــول هــو ل  المل
 . الشخصية واإلم انا  القدرا  تليه ثم والرغبة

 حلـ  بالجـدول والرابـ  الثالـ  االختيـار أسـاس حـول الطـ ب آرا  فـ  واضحة فرو   وجود .2
 ن يفضلو الط ب إن

 بنســـبة بـــالمجتم  مرموقـــة م انـــة لهـــا مهنـــةب ل لتحـــا  يـــؤد  الـــذ  التخصـــص اختيـــار
  أن حل  ف  77,52%
 .  %20,2 م  أق  ذل  عل  موافقته  جا   الطالبا 

 لسـو   مطلوبـة ومه  بتخصصا  االلتحا  إل  يؤد  الذ  التخصص االط ب أيض فض  .1
 %22,1 ب ثلــر أقــ  كانـ  ذلــ  علـ  الطالبــا  موافقـة أن حــل  فـ  %72,1 بنســبة العمـ 
 .صاديا  اقت واالستق ل الط ب لد  المسوولية تحم  ف  رغبة وجود عل  يدل وذل 

ــا  الطــ ب آرا  فــ  فــرو   جــا   .2 ــه بتخصــص االلتحــا  حــول والطالب  دراســية مقــررا  ب
 الطالبــا  أن حــل  فــ  %29,2 بنســبة ذلــ  علــ  الطــ ب وافــ  حلــ  دراســتها فــ  ســهلة
 طلــب فــ  الطالبــا  لـد  صــير وجــود علـ  ذلــ  ويــدل %11,9 ذلـ  علــ   مــوافقته كانـ 
 .  ط بال م  أكثر الجهد بذل عل  وقدر  العلم

 الوالـــدي  آلرا  تلييــة التخصــص اختيــار فــ  الطــ ب آرا  عــ  مختلفــة الطالبــا  آرا  جــا  
 علـ  الط ب واف  حل  ف  %25,7 بلال  كيلر  بنسبة ذل  عل  الطالبا  وافق  حل  واألسر 
 اخــت ف وهــو لهــا ســيب أهــم إلــ  ترجــ  الســابقة الفــرو   وتلــ  %11,5 هــ  أقــ  بنســبة ذلــ 

 ولطييعتـه حياتـه لمتطلبـا  وفقا   يختار منهم وك  والطالبا  الط ب بل  بشر  ال الجن  طييعة
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 الطـــ ب مـــ  لكـــ    المهنـــ  التوجيـــه فـــ  المناســـبة اآلليـــة لـــذل  ســـتخدميُ  أن ويجـــب ،البشـــرية
 الطالبـا  مـ  أكثـر خاطوـة أسـ  وفـ  مهنـ  اختيـار فـ  يقعـون   الط ب الن وذل  والطالبا 

 األسـر  لـرأ  وفقـا   غالبـا   تختـار الطالبـا  حـل  فـ  ، مـث  ررا المقـ سـهولة وفـ  االختيـار مث 
 .وه ذا
 مسىىىتقبلهم الختيىىىار الطىىىالب توجيىىىه عمليىىىة فىىىي العىىىام الثىىىانوي التعلىىىيم دور: الثالىىىث المحىىىور

 :الطالبات وعينة عينة الطالب لديالمهني

 جميـ  علـ  االسـتجابة متوسـ  نسـبة ال إجمـ بحسـاب االسـتتابة نتـائ  تلخـيص ويم  
 فـ  (أدبـ +  علم ) الطالبا  وعلنة (أدب +  علم )  الط ب علنة م  لك    االستبانة حاورم

 : التال  الجدول
 (21) جدول

 العام الثانوي التعليم دور واقع حول الطالبات وعينة عينةالطالب االستجابة متوسط نسبة
 املهين مستقبلهم الختيار طالبه توجيه  يف 

التحق  درجة  
 

روالد  

 197=ن الطالبا  علنة  290=ن الط ب علنة

 امتوسط نسبة
 الستجابة

 
التحق  درجة  امتوسط نسبة 

التحق  درجة الستجابة  

الدراسية المقررا  دور ام لحد تتحق  1.23  ام لحد تتحق  1.24   
المدرسية األنشطة دور ام لحد تتحق  1.23  تتحق  ال 1.52   

المعلم دور تتحق  ال 1.55 التتحق  1.59   

  النفس األخصائ  دور
 واالجتماع 

تتحق  ال 1.48 تتحق  ال 1.40   

المدرسية اإلدار  دور تتحق  ال 1.50  تتحق  ال 1.43   

تتحق  ال 1.57  اإلجمال  تتحق  ال 1.52   

:التال  ش  ال إل  تحويلها تم والطالبا  الط ب آرا  بل  بالجدول الت  المحتويا  ولتوضيح  
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(5) رقم ش    

امالع الثانو   التعليم دور واق  حول الطالبا  وعلنة علنةالط ب االستجابة متوس  نسبة  
  المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه  ف  

 التعليم قيام ف  شديد وقصور ضع  يوجد أنه السابقل  والش   الجدول م  يتضح  
 عل  العم  يتطلب ذل  وأن ، المهن  ستقيلهمم الختيار ط به توجيه ف  بدوره العام الثانو  
 .الواق  ار  عل  ودوره العام الثانو   التعليم م  المامول الدور بل  ما الفجو  هذه سد
 المحـور هـذا حول الطالبا  وآرا  الط ب آرا  بل  إحصائية داللة ذا  فرو   هنا  ه  لمعرفة
 – T):اختبـار التـال  بالجـدول كمـا ئيةاإلحصـا المعالجـة بعـد النتائ  وجا    استخدام تم فقد

Test)    
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(26) جدول  

العام الثانوي التعليم دور واقع حول الطالبات وآراء الطالب آراء بني الفروق  
  املهين مستقبلهم الختيار طالبه توجيه  يف 

 االنحراف المتوس   المجموعة المحور
 المعيار  

 درجا 
 الحرية

 مستو     قيمة
 الداللة

الدراسية ررا المق دور  1.11 1.21 الط ب 
دالة غلر 1.112 01  

 1.11 1.22 الطالبا 

المدرسية األنشطة دور  1.01 1.22 الط ب 
دالة غلر 0.19 01  

 1.17 1.22 الطالبا 

  المعلم دور

 

 1.17 1.22 الط ب
دالة غلر 0.10 01  

 1.11 1.29 الطالبا 

ع واالجتما النفس  األخصائ  دور  1.15 1.10 الط ب 
* دالة 2.55 01  

 1.15 1.11 الطالبا 

المدرسية اإلدار   

 

 1.17 1.20 الط ب
دالة غلر 0.29 01  

 1.12 1.17 الطالبا 

 امالع الثانو   التعليم أدوار إجمال 
ط بة لد  المهن  االختيار ف   

 1.00 1.25 الط ب
** دالة 5.51 71  

 1.11 1.27 الطالبا 

 .( 1.10) مستو   عند دالة الفرو  *  

 (. 1.12) مستو   عند دالة الفرو   ** 

 : يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
 دور مـ  كـ  حـول الطالبا  وآرا  الط ب آرا  بل  إحصائية داللة ذا  فرو   توجد ال أنه .0

 عمليـة  ف المدرسية اإلدار  وردو  المعلم ودور المدرسية األنشطة ودور الدراسية المقررا 
 مـا لحد يتحق  الدراسية المقررا  دور أن عل  اتفقوا أنهمو . الط ب لد  المهن  االختيار
 لـــد  المهنـــ  االختيـــار تجـــاه بـــدور تقـــوم وال الواقـــ  أر  علـــ  تتحقـــ  ال األدوار وبقيـــة
 .الط ب

 دور حـــول الطالبـــا  وآرا  الطـــ ب آرا  مـــ  كـــ  بـــل  إحصـــائية اللـــةد ذا  فـــرو   توجـــد .5
 1,10 داللــة مســتو   عنــد دالــة الفــرو   وهــذه االجتمــاع  واألخصــائ  النفســ   األخصــائ
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ــة لصــالح ــ  الطــ ب علن  ضــع  رغــم االجتمــاع  واألخصــائ  النفســ  األخصــائ  إن حل
 الطــ ب تجــاه دورهمــا أن إال والطالبــا  الطــ ب لــد  المهنــ  االختيــار عمليــة فــ  دورهمــا
 .إلناثا الطالبا  تجاه دورهما م  أفض  كان رالذكو 

 أدوار إجمــال  حــول الطالبــا  وآرا  الطــ ب آرا  بــل  إحصــائية داللــة ذا  فــرو   توجــد .2
ــيم ــانو   التعل ــام الث ــة فــ  الع ــار عملي ــد  المهنــ  االختي ــه ل ــة الفررروق  وهــذه ط ب  عنــد دال
 العــام الثــانو   التعلــيم أدوار أن يعنــ  وذلــ  ، الطــ ب علنــة لصــالح 1,12 داللــة مســتو  
 بـدورها مقارنـة الـذكور الطـ ب مـ  أفضـ  كانـ  ط بـه لـد  المهنـ  اراالختيـ عملية تجاه
ــا ، تجــاه ــ  الطالب ــالمعلمل  متعلقــة كثلــر  ألســباب يرجــ  قــد وذل   وإدار  الطــ ب وطييعــة ب

 وعـدم  لـديه الخجـ  بسـيب الطالبـا  تجاه األدوار هذه ضع  يرج  وربما الينل ، مدارس
 أكثـر ومسـتقيلهم الـذكور بالط ب االهتمام إل  يرج  وربما واالستفسار السؤال عل  الجرأ 
 االسـتبانا  فـ  علـ  الطالبـا  مـ  ا  كيلـر  ا  عـدد إن حلـ  العام، الثانو   بالتعليم اإلناث م 
 وشـعور الطـ ب لصـالح والطالبا  الط ب بل  االهتمام وف  المعاملة ف  تمللز وجود إل 

 .   حسابه عل  بالذكور واالهتمام شوالتهمي باإلهمال المشتركة بالمدراس خاصة الطالبا 

 .الدراسة الميدانية نتائج ملخا

o والعلنـة والطالبـا  والطـ ب واألدبـ  العلمـ   القسـمل  طـ ب وتشـم  الفرعية العلنا   أن 
 بـالتعليم التخصـص  اختـاروا انهـم أهمهـا مـ  االختيـار أسـ  م  عدد عل  متفقل  الكلية
 قـدراتهم منهـا أس  لعد  وفقا    بالجامعة لمهن ا التخصص ن يختارو وسوف العام الثانو  
ـــا   وملـــولهم ـــب لتوزيـــ  ووفق ـــة التنســـل  م ت  لســـهولة ووفقـــا   واألســـر  الوالـــدي  آلرا  وتليي
 . الزم   لرأ  ووفقا   الدراسية المقررا 

 :مث  خاطوة ل ختيار أس  عد  وجود الملدانية الدراسة نتائ  م    ح وي
 .التنسل  تبم  لتوزي  وفقا   االختيار  -

 . واألسر  الوالدي  آلرا  تليية االختيار -

 . الدراسية المقررا  لسهولة وفقا   االختيار -
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 . الزم   لرأ  وفقا   االختيار -

 المهنـ  االختيـار يـتم لك  للط ب مهن  توجيه إل  تحتاج االختيار ف  لخاطوةا األس  وهذه 
 .  عيةالجام حياتهم م  القادمة بالمرحلة صحيح بش   لديهم
 ط بـه توجيـه تجـاه بـدوره العـام الثـانو   التعلـيم قيـام واق  حول الملدانية الدراسة نتائ  جا  
 علــ  الكليــة للعلنــة  االســتجابة متوســ  نســبة إجمــال  حســاب بعــد المهنــ  مســتقيلهم الختيــار
 : التال  بالجدول كما جا   الستبانةا محاور

( 27) جدول  
توجيه يف العام الثانوي التعليم دور واقع حول الكلية البحث إستجابةعينة متوسط نسبة إمجايل  

املهين مستقبلهم الختيار طالبه   

 ةاستجاب نسبة متوس  المحور
0227=ن الكلية العلنة  

التحق  درجة  

ما لحد تتحق   1.24 الدراسية المقررا  دور  
 التتحق  1.59 المدرسية األنشطة دور

تتحق  ال 1.58 المعلم دور  

 النفس  االخصائ  دور
 واالجتماع 

تتحق  ال 1.45  

تتحق  ال 1.47 المدرسية اإلدار  دور  

تتحق  ال   1.55   اإلجمال   

: التال  الش   ف  أكير بش   ذل  ويتضح  
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 (2)  رقم ش  
 توجيه ف  امالع الثانو   التعليم دور واق  حول الكلية البح  إستجابةعلنة متوس  نسبة إجمال 

 المهن  مستقيلهم الختيار ط به
o الثـانو   التعلـيم قيـام واقـ  حـول الملدانيـة الدراسـة نتـائ  ومـ  السـاب  الجدول م  يتضح 

 المقـــررا  دور أن علـــ  موضـــحة العـــام الثـــانو   بـــالتعليم المهنـــ  االختيـــار تجـــاه بـــأدواره
 المدرسـية األنشـطة دور  وهـ االدوار وبقيـة الواقـ  أر  علـ  ما حد إل  يتحق  الدراسية

 علـ  تتحقـ  لـم جميعهـا المدرسـية اإلدار  ودور االجتمـاع  األخصائ  ودور المعلم دور ،
 . بالمدارس الط ب لد  المهن  االختيار عل  تؤثر وال المدرس  الواق  أر 

o القسـم طـ ب وآرا  األدبـ  القسـم طـ ب آرا  بـل  إحصـائية داللـة ذا  فـرو   توجد ال أنه 
 اإلدار  ودور ، المدرســـية األنشـــطة ودور الدراســـية المقـــررا  دور مـــ     كـــ حـــول  العلمـــ

ــوا بــ  المدرســية ــررا  دور أن علــ  اتفق ــ  الدراســية المق  دور أمــا متوســطة بدرجــة يتحق
ــة ذا  فــرو   توجــد ال ،وكــذل  يتحقــ  ملــ المدرســية اإلدار  ودور المدرســية األنشــطة  دالل
ــل  إحصــائية ــ األ القســم طــ ب آرا  ب ــال  حــول العلمــ  القســم طــ ب وآرا  دب  أدوار إجم
 ..ط به لد  المهن  االختيار ف  العام الثانو   التعليم

o القســم طــ ب وآرا  األدبــ  القســم طــ ب آرا  بــل  إحصــائية داللــة ذا  فــرو   توجــد أنــه 
 عنــد دالــة الفــرو   وهــذه االجتمــاع  األخصــائ  ودور ، المعلــم دور مــ  كــ    حــول العلمــ 
ـــ  العلمـــ  القســـم طـــ ب لصـــالح( 1,12) مســـتو    األخصـــائ  ودور المعلـــم دور إن حل

 لـد  يحـدث ممـا أفضـ  لكـ  المسـتو   ضعيفة أنها رغم بأدوار يقوم لديهم كان االجتماع 
 . األدب  القسم بط 

o دور مـ  كـ  حـول الطالبا  وآرا  الط ب آرا  بل  إحصائية داللة ذا  فرو   توجد ال أنه 
 عمليـة ف  المدرسية اإلدار  وردو  المعلم ودور المدرسية األنشطة ودور ةالدراسي المقررا 
 مـا لحد يتحق  ةالدراسي المقررا  دور أن عل  اتفقوا أنهمو . الط ب لد  المهن  االختيار
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ــة ــم األدوار وبقي ــ  ل ــ  تتحق ــ  أر  عل ــدور تقــوم وال الواق ــار تجــاه ب ــ  االختي  لــد  المهن
 .الط ب

o دور حـــول الطالبـــا  وآرا  الطـــ ب آرا  مـــ  كـــ  بـــل  حصـــائيةإ اللـــةد ذا  فـــرو   توجـــد 
 1,10 داللــة مســتو   عنــد دالــة الفــرو   وهــذه االجتمــاع  واألخصــائ  النفســ  األخصــائ 
ــة لصــالح ــ  الطــ ب علن  ضــع  رغــم االجتمــاع  واألخصــائ  النفســ  األخصــائ  إن حل
 الطــ ب تجــاه ورهمــاد أن إال والطالبــا  الطــ ب لــد  المهنــ  االختيــار عمليــة فــ  دورهمــا
 .اإلناث الطالبا  تجاه دورهما م  أفض  كان رالذكو 

o أدوار إجمال  حول الطالبا  وآرا  الط ب آرا  بل  إحصائية داللة ذا  فرو   توجد 
 عند دالة الفرو   وهذه ط به لد  المهن  االختيار عملية ف  العام الثانو   التعليم
 العام الثانو   التعليم أدوار أن يعن  وذل  ، الط ب علنة لصالح 1,12 داللة مستو  
 بدورها مقارنة الذكور الط ب م  أفض  كان  ط به لد  المهن  االختيار عملية تجاه
 .الطالبا  تجاه
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 طالبععه توجيععه فععي العععام الثععانوي التعلععيم دور لتفعيععل المقترحععة اإلسععتراتيجية

 .المهني الختيارمستقبلهم
مقدمة: 

 بـه يقـوم أن يجـب العـام الثانو   يمللتعل مأموال   دورا   هنا  أن ريةالنظ الدراسة أوضح 
 تقصـلر وجـود الملدانيـة الدارسـة نتـائ  وأوضح  المستقي  مهنة اختيار نحو ط به توجيه ف 

 المـأمول الـدور بـل  كيلـر  فجو  ووجود الدور ابهذ العام الثانو   التعليم قيام ف  شديد وضع 
 الطـ ب تواجـه التـ  والمشـ    المتاعـب م  عديد عليه يترتب مما ،بالمدارس الفعل  والواق 

 المقررا  م  ك  دور ف  تقصلر وجود الملدانية الدراسة  نتائ  أوضح  حل  ، المستقي  ف 
 ودور ، النفسـ  األخصـائ  ودور المعلـم، ودور ، المدرسية األنشطة ودور الدراسية، والمناه 
 العمليــة هــذه تجـاه المدرســية اإلدار  دور فـ  كيلــر صـورق وجــود وأيضـا االجتمــاع  األخصـائ 
 الثـانو   التعليم م  المأمول الدور بل  كيلر  فجو  وجود إل  ذل  أد للط ب بالنسبة المصلرية

 وبالتـال   بالمدارس الدور هذا واق  وبل  المهن  مستقيلهم اختيار نحو ط به توجيه ف  العام
 تقـديم و االستراتيجية الفجو  تل  سد م  الحالية الدراسة م  الجز  هذا ف  الضرور   م  كان

ــ  مقترحــة اســتراتيجية ــيم دور لتفعل ــانو   التعل ــام الث ــ  الع ــه ف ــه توجي ــار ط ب  مســتقيلهم الختي
 .المهن 

المقترحة اإلستراتيجية أهداف : 

 : إل  المقترحة اإلستراتيجية تهدف
 توضـيح بعـد وذلـ  المستقي  مهنة ختيارا وآلية بأهمية العام الثانو   التعليم ط ب تبصلر .0

 . الجانب هذا ف  به يقوموا أن يجب الذ  الدور

ــد .5 ــانو   بهــا يقــوم أن يجــب التــ  والمســووليا  المهــام تحدي ــيم الث ــة تجــاه العــام التعل  عملي
 و األنشـطة دور و الدراسـية المنـاه  دور وتشـم  ط بـه لـد  المستقيل  المهن  االختيار

 .المدرسة إدار  دور و االجتماع  األخصائ  دور و النفس  خصائ األ دور و المعلم دور
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 خطــ  عمــ  علــ  الطــ ب وتــدريب العــام الثــانو   التعلــيم طــ ب لــد  بــالمه  الــوع  نشــر .2
 .  ألنفسهم مستقيلية ومهنية تعليمية

 النقابـا  مثـ  الخـارج  المجتمـ  ومؤسسـا  العامـة الثانويـة المدرسـة بـل  التكام  تحقل  .1
ــة ــةا المهني ــا للتعــرف لمختلف ــ  علله ــ  المهــ  طييعــة وعل ــا ب  ــ  ومواصــفا  منه  مهنــة ك

 .  ومتطلباتها

 الخـارج  بـالمجتم  االقتصـادية والمؤسسـا  العامـة الثانوية المدرسة بل  التكام  تحقل   .2
 .العم  لسو   المتاحة العم  وفرص بالمجتم  التنموية المشاري  عل  للتعرف

 الطـ ب فـ  المتمثلـة والثـرو  البشـرية الموارد استثمار ف  عامال الثانو   التعليم دور تفعل  .2
 سـو   ولمتطلبـا  لقـدراتهم وفقـا   وتعلـيمهم قدراتهم اكتشاف عل  والعم  المختلفة وقدراتهم
 .  بالمجتم  العم 

المقترحة اإلستراتيجية من المستفيدون : 

 مـ  المنفعـة علـلهم تعـود سـوف الـذي  وهـم المصـلحة أصحاب األفراد هم المستفلدون 
 مـ   يالمسـتفلد تحديـد ويم ـ  مباشـر، غلـر أو مباشـر بشـ   سـوا  اإلسـتراتيجية هـذه تطيل 
 :فيمايل  اإلستراتيجية الخطة

 . العام الثانو   التعليم ف  متمثلة والتعليم التربية وزار  .0

 . العام الثانو   التعليم ط ب .5

 . العام الثانو   التعليم ط ب أمور أوليا  .2

 . العام الثانو   التعليم مدارسب المعلمون  .1

 .العام الثانو   التعليم بمدارس النفس  األخصائ  .2

 .العام الثانو   التعليم بمدارس االجتماع  األخصائ  .2

 .العام الثانو   التعليم مدارس ومدير  .7

 .  عامة بصفة المجتم  .1
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المقترحة لإلستراتيجية األساسية التربوية المبادئ: 

 :يل  ما ه  مهمة تربوية مبادئ عد  عل  المقترحة اإلستراتيجية تقوم
 :  بالتعليم االستثمار البشري مبدأ -1

 العـام الثانو   التعليم ط ب ف  اإلستراتيجية هذه ف  المتمثلة البشرية الثرو  إن حل 
ــ  هــ  ــا ثــرو  أغل ــال  المجتمــ  يمتلكه ــد ،وبالت ــدراتها واكتشــاف وتنملتهــا اســتثمارها مــ  الب  ق

 توظيـ، طريـ  عـ  وذلـ   مم نـة درجـة أقص  إل  لها وفقا تعليمها عل  والعم  واستعداداتها
 اجتمـاعلل  وأخصـائلل  معلمـل  مـ  العـام الثـانو   بـالتعليم المتاحـة والماديـة البشرية الطاقا 

 .بالمدارس إدارية وأجهز  نفسلل  وأخصائلل 
 :  للتعليم التنموي الدور مبدأ -2

 وذلــ  المجتمــ  فــ  واالجتماعيــة االقتصــادية التنميــة فــ  مهمــا دورا التعلــيم إن حلــ 
ــة البشــرية القــو   إعــداد طريــ  عــ  يحــدث ــة المتعلم ــة المهــ  فــ  تعمــ  التــ  المدرب  المختلف

 فـ  التعلـيم بالفعـ  ويسـهم ذلـ  يتم ،وحت  بالمجتم  والمتاحة الموجود  االقتصادية والمجاال 
ــة وبالتــال  االقتصــادية التنميــة ــالتعليم الموجــود  البشــرية الثــرو  توجيــه مــ  البــد االجتماعي  ب
 فرصـا   بهـا المتاحـة االقتصـادية والقطاعـا  المهـ  إلـ  العـام الثـانو   بالتعليم الموجود  خاصة
 .دقيقة معلوما  عل  القائم الصحيح المهن  التوجيه طري  ع  العم  بسو   للعم 

 :له والتخطيط بالمستقبل االهتمام مبدأ -3

 وعــ  لــديهم ي ــون  وأن للمســتقي  ن ينظــرو الطــ ب عــ ج علــ  العمــ  مــ  البــد حلــ 
 لــه والتخطــي  المسـتقي  بأهميــة الـوع  نشــر خـ ل مــ  بـذل  يقــوم أن التعلـيم وعلــ  تخطيطـ 

 وعلميـــة صـــحيحة أســـ  وفـــ  التخطـــي  هـــذا ي ـــون  وأن والمهنـــ  التعليمـــ  المســـتو   علـــ 
 المجتمـ  علـ  بالفائـد  يعـود وبالتـال  طالـب لكـ  منـه المرجـو  النتـائ  يحق  بحل  وسةر ومد

 .  عامة بصفة
 :النشء عن الجماعية المسئولية مبدأ -4

 العمـ  وسـو   العمليـة للحيـا  وإعـدادهم وتربلتهم المجتم  لد  أمانة النش  إن حل 
 هــذا وتعلــيم تربيــة فــ  تســهم التــ  والمؤسســا  األفــراد جميــ  بــل  مشــتركة جماعيــة مســوولية
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 بهــذه العـاملل  األفـراد وجميــ  ، المـدن  المجتمـ  سسـا ومؤ  والمدرســة األسـر  وأهمهـا الـنش 
 مسـاعد  فـ  يسـهم بمـا المتعلمـل  للطـ ب والنصيحة التوجيه تقديم ع  ن ومسوول المؤسسا 

 وقـدراتهم إم انيـاتهم مـ  يتفـ  صحيح بش   المهن  مستقيلهم رسم ف  والط ب النش  هؤال 
 .  المجتم  حاجة م  ويتناسب الحقيقية

 :به العمل وسوق الخارجي بالمجتمع المدرسة ربط مبدأ -5

 األخـر   المجتمـ  مؤسسا  وبل  بلنها التعاون  أواصر تمتد أن البد المدرسة إن حل 
 المهـ  بطييعـة وتعريفهم بالمجتم  االقتصادية التنمية مشروعا  عل  الط ب تعري، وضرور 
 المسـتثمري  تعـاون  طريـ  عـ  ذلـ  يتم أن يم   و ، المتاحة المه  لهذه المطلوبة والمهارا 

 .الشأن ذل  ف  المدارس م  األعمال رجال م 
 :التعليم( نفعية) وظيفية مبدأ -6

 عليــه يعـود بمـا الفـرد حيـا  فـ  توظيفـه يـتم الـذ  التعلـيم هـو النـاف  التعلـيم إن حلـ 
 ، مباشــر وغلــرأ مباشــر بشــ   ســوا  واالجتمــاع  االقتصــاد  المســتو   علــ  والفائــد  بــالنف 

 النفقـا  م  رلالكث تكيد قد والمجتم  الفرد ألن وذل  المجتم  عل  والنف  بالفائد  يعود يضاوأ
 تخصـص الطـ ب إعـداد طريـ  عـ  يـتم ذلـ  فإن ا  وظيفي التعليم ي ون  ولك  التعليم، هذا عل 

ــ  ــ ي ــون  مهن ــد وظيفــة يجــد ثــم ومــ  العمــ  لســو   ا  مطلوب ــود تخرجــه عن  بالمنفعــة عليــه تع
 .  المجتمع  المستو   وعل  الفرد  المستو   عل  الجتماعيةوا االقتصادية
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 :  المستقبلية المشكالت من الوقاية مبدأ -7

ــدأ إن حلــ  ــائ  المي ــ  يتجســد هنــا الوق ــة ف ــ  المشــ    مــ  الوقاي ــب الت  علــ  تترت
 بطريقــة يــتم الطــ ب تعلــيم يجعــ  ممــا لــه المخطــ  غلــر الخــاطئ والمهنــ  التعليمــ  االختيــار
 وكـذل  تخصصـا ، عـد  خريجـ  بـل  البطالـة أهمهـا مـ  مشـ    عـد  عليـه تبتتر  عشوائية
 الـدروس إلـ  العـام الثـانو   بـالتعليم الط ب وك  المجتم  يدف  مما القمة كليا  عل  التناف 

 لكـ  الخصوصـية، الـدروس هـذه علـ  كلـ  بشـ   واالعتماد المدارس م  والغياب الخصوصية
ـــة فـــ  ـــه حال ـــ  للطـــ ب المهنـــ  التوجي ـــول واالســـتعدادا  القـــدرا  حســـب عل ـــة  والمل  والرغب

 المشـ    هـذه تقـ  سـوف آخـر جانـب مـ   الفعليـة العمـ  سـو   وحاجة جانب م  الشخصية
ا كيلر بش    .جد 

 المقترحة لإلستراتيجية األساسية المتطلبات : 

 يــهتوج  فــ  العــام الثــانو   التعلــيم ردو  لتفعلــ  المقترحــة اإلســتراتيجية الخطــة تســتلزم
 إيجازهـا يم ـ  التـ  لـذل  األساسـية المتطلبـا  مـ  مجموعـة المهنـ  مسـتقيلهم الختيار ط به
 :  يل  فيما
 إدار  وب ـــ  تعليميـــة مديريـــة ب ـــ  المهنـــ  للتوجيـــه إدار  والتعلـــيم التربيـــة وزار  ئتنشـــ أن .0

 .لها التابعة بالمدارس للط ب المهن  التوجيه عل  اإلشراف تتول  تعليمية

 العمـــ  بســـو   المطلوبـــة المهـــ  عـــ  الكافيـــة المعلومـــا  والتعلـــيم التربيـــة وزار  تـــوفر أن .5
 سـوف التـ  المهنـ  التوجيـه إدارا  إمـداد تـم العاملـة القـو   وزار  مـ  والتواص  بالتنسل 
 .ضو ها ف  للعم  بها ُتنشوها

 .بفاعلية الخطة لتنفلذ ال زم والمعنو   الماد  الدعم توفلر .2

 .منه المطلوب الدور حسب ك    الخطة تنفلذ ف  بفاعلية المعنية األطراف جمي  مشاركة .1

 . وتنفلذها للخطةاالستراتيجية ال زمة الوزارية والقرارا  والتشريعا  القوانل  س  .2
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 ، المحافظـا  مسـتو   علـ  التعليميـة ا يالمـدير  وبـل  والتعلـيم التربيـة وزار  بـل  التنسل  .2
 تتـاب  وأن الشـأن هـذا فـ  لهـا التابعـة التعليميـة ا واإلدار  التعليميـة المـديريا  بل  وكذل 
 .لها التابعة المدارس تعليمية إدار  ك 

 .  االستراتيجية الخطة تنفلذ أثنا  وذل  عللها بنا  األدا  تقليم يتم دقيقة معايلر وض  .7

 .االستراتيجية الخطة تنفلذ لعملية المستويا  جمي  عل  المستمر  المتابعة .1

 .التنفلذ عملية تواجه مش    أ  لح  لمستمرا الدور   التقليم .9

المقترحة اإلستراتيجية بناء مصادر: 

 :يل  ما ه  مصادر عد  عل  اإلستراتيجية بنا  ف  الباحثة اعتمد 
 االختيـار وموقـ  الثـانو   التعلـيم أهميـة تنـاول فيـه تـم الـذ  :الدراسىة مىن النظري اإلطار -

 منهــا كــ    ومقومــا  ، المختلفــة المهــ  علــ  التعــرف وضــرور  ، وخطواتــه وأهملتــه بــه المهنــ 
 مهنـة ختيـارال ط به توجيه  ف  بها يقوم أن يجب والت  المأمولة  العام الثانو   التعليم وأدوار

 فـ  والمسـتقيلية الحاليـة العـام الثانو   التعليم مش    م  عدد ح  ف  ذل  ودور ، المستقي 
 .  مصر
ـــ :الميدانيىىىة الدراسىىىة نتىىىائج - ـــ  إللهـــا التوصـــ  تـــم الت ـــارو الطـــ ب أن أوضـــح  والت  ن يخت

 أن والخاطوـة الدقيقـة غلـر األسـ  بعـ  وفـ  المهنـ  التخصـص وكـذل  التعليمـ  التخصص
ا وضــعفا قصــور ا هنــا   ونشــر الطــ ب توعيــة فــ  بــدوره العــام الثــانو   التعلــيم قيــام فــ  شــديد 
ــديهم المهنــ  الــوع  ــه قيامــه وعــدم ل ــا الطــ ب بتوجي ــ مهني ــ  يرجــ   وذل ــا  تقصــلر إل  م ون

 ضـع  ومنهـا العمليـة تلـ  هتجـا بأدوارهـا القيـام فـ  العـام الثـانو   بالتعليم التعليمية المنظومة
 وأيضـــا النفســـ  واألخصـــائ  والمعلــم ، المدرســـية واألنشـــطة الدراســية المقـــررا  مـــ  كــ    دور

 . المدرسية اإلدار  وكذل  االجتماع  األخصائ  دور ف  قصور
 ط بـه توجيه تجاه العام الثانو   التعليم م  المأمول الدور بل  كيلر  ةإستراتيجي وةفج ووجود
 مـ  كثلر به أن ثي  الذ  الواق  أر  عل  بالفع   يتم الذ  ودوره المهن  مستقيلهم الختيار
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 التعلــيم دور لتفعلــ  مقترحـة إســتراتيجية خطــة وضـ  مــ  بــد ال كـان ،بالتال والضــع  القصـور
 .المهن  مستقيلهم الختيار ط به توجيه ف  امالع الثانو  

 ونتــائ  للدراسـة النظـر   اإلطـار مـ  ومسـتفلد  مســتند  اإلسـتراتيجية الخطـة وبنـا  وضـ  وتـم 
 . الملدانية الدراسة
المقترحة اإلستراتيجية وضع مراحل : 

 -: التالية للمراح  وفقا المقترحة اإلستراتيجية وض  تم
 :البيئي التحليل: أوال

 التعليميـة اليلوة ف  الضع  ونقاط القو  نقاط عل  بالتعرف القيام هو اليلو  لتحلل ا
ــيم داخــ  الداخليــة ــة توجــد التــ  والتهديــدا  الفــرص علــ  والتعــرف العــام، الثــانو   التعل  باليلو
 التحللـ  أسـلوب باسـتخدام يعرف ما وهذا العام، الثانو   بالتعليم المحي  المجتم  ف  الخارجية
 .(SWOT) سوا   الرباع

 لعلنـــة الموجهــة المفتوحـــة األســولة ذا  االســتبانة مـــ  الباحثــة عللهـــا تعرفــ  قــد و
 تحللـ  وبعد  ، العامة الثانوية بمدارس العاملل  م  ومعلمة معلم(  521) والمعلما  المعلمل 
 يــةالتعليم اليلوــة فــ  الضــع  ونقــاط القــو  نقــاط  الباحثــة استخلصــ   كيفيــا   االســتبانة نتــائ 

 فــ  الخارجيــة باليلوــة توجــد التــ  والتهديــدا  الفــرص و العــام، الثــانو   التعلــيم داخــ  الداخليـة
 . البح  علنة أفراد  عللها أجمع  والت   الثانو   بالتعليم المحي  المجتم 

 : يل  فيما اليلو  التحلل  نتائ  وتتلخص
 :الداخلية البيئة تحليل -1

 ونقـاط القـو  نقـاط عل  للتعرف العام الثانو   التعليم لمدارس الداخلية اليلوة تحلل  تم
 بأدوارهـا القيـام ف  المدرسة قدر  عل  مباشر بش   تؤثر الت  الجوانب ف  خاصة بها الضع 

 : التال  الجول ف  النقاط هذه وتتلخص ، ط بها لد  المهن  االختيار ف 
 
 

 (01) جدول
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 الط ب

 الط ب م  كيلر عدد وجود -
 ثرو  ويعتيرون  المرحلة بهذه
 .قومية

 لد  وحاجةُملحة رغبة وجود -
 .مهنيا   توجللههم ف  الط ب

 أول  م  النصيحة تقي  -
 . مصلحتهم يحق  بما الخير 

 ممــا العــدد كثيفـة المــدارس بعــ  فـ  الطــ ب ازدحـام -
 .الط ب عل  سلييا   يؤثر
ــرو  لهــذه اســتثمار وجــود عــدم - ــدراتها البشــرية الث  ولق

 .المختلفة
 بسـيب الطـ ب لـد  كيلـر بشـ   المهن  الوع  نقص -

 .بالمجتم  يدور عما انعزالهم

 المقررا 
 الدراسية

 م  به بأس ال عدد وجود -
 المتنوعة الدارسية المقررا 

 .المرحلة بهذه
 غاليية لاستال   إم انية -

 الوع  نشر ف  المقررا 
 . الط ب لد  المهن 

 كيلر عدد محتو   م ئمة -
 التوجيه لعملية المقررا  م 

 مقررا  مث  للط ب المهن 
 الدينية والتربية العربية اللالة

 والجالرافيا القومية والتربية
 . وغلرها والكيميا 

 وإهمـال فقـ  المعرفيـة العلميـة النـواح   علـ  التركلز -
ــب تؤهــ  التــ  والوجدانيــة المهاريــة الجوانــب بقيــة  الطال
 . للعم 

ــــام - ــــا  االهتم ــــز وتقديســــها باالمتحان  حولهــــا والتمرك
 لـــد  والملـــول القـــدرا  إهمـــال مثـــ  ســـواها مـــا وإهمـــال
 .الط ب

 حـــول الدراســـية بالمنـــاه  موضـــوعا  وجـــود ضـــع  -
 . ومقوماتها المختلفة المه 

ــررا  ارتبــاط ضــع  -  باليلوــة الدراســية را والمقــر  المق
 . للط ب المحلية

 .الدراسية المقررا  ف  والعم  العلم بل  الرب  ضع  -
 مـــ  الدراســـية المقـــررا  فـــ  العمليـــة األجـــزا  إهمـــال -

 جانـب مـ  الدارسـية المقـررا  فـ  تواجدها وقلة ، جانب
 . آخر

 األنشطة
 المدرسية

 مدرسية أنشطة وجود -
 عامال الثانو   بالتعليم متنوعة

ــة - ــ  قل ــ  وإهمالهــا المدرســية األنشــطة تفعل  الييــةغ ف
 . المدارس
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 المدرسية اإلذاعة:  منها
 والنشاط المدريسة والصحافة
 . األنشطة م  وغلرها الثقاف 

 مدرسة ب   مسوولل  وجود -
 األنشطة ع  عامة ثانوية

 . المدرسية
 الط ب م  كيلر عدد وجود -

 ف  المشاركة ف  الرغبة لديهم
 . المدرسية األنشطة

 الطـ ب إكسـاب ف  المدرسية األنشطة توظي، ضع  -
 المهنـ  للمستقي  التخطي  مث  الحياتية المهارا  بع 
 .وغلره

 بقيمـة االهتمام ف  المدرسية األنشطة توظي، ضع  -
 .والمجتم  للفرد االقتصاد  ودوره العم 

 الطــ ب تبصــلر فــ  المدرســية األنشــطة دور ضــع  -
 . الط ب لد  متباينة وملول وقدرا  فردية فرو   لوجود

 فـــ  بـــدورها المدرســـية باألنشـــطة للطـــ ب قيـــام عــدم -
 بـالمجتم  العمـ  بسـو   المتاحـة بالمه  الط ب تعري،

 .منها ك  ومقوما 
 المســــارا  عـــ  المدرســـية باألنشـــطة توجدتوعيـــة ال -

ــة ــة بــالمه  ل لتحــا  المؤديــة  التعليمي  بســو   المطلوب
 . العم 

 

 المعلمون 

 م  كيلر  أعداد وجود -
 ومؤهلل  المدارس ف  المعلمل 
 المستو   وعل  تربويا

 .الجامع 
 م  متملز  قدرا  توجد -

 المعلمل  وبع  المعلمل 
 تجاه فعالة بأدوار يقومون 
 المشور  وتقديم ط بهم

 . لهم والنصيحة

ــــدن  ضــــع  - ــــب وت ــــة المعلمــــل  روات ــــاألدوار مقارن  ب
 . منهم المطلوبة

 .المعلمل  لد  المهنية التنمية برام  ضع  -
ــــدير التكــــريم قلــــة - ــــذي  المتملــــزي  للمعلمــــل  والتق  ال

 ب  ، المعلمل  تعيلر حد عل  المستمر بالعطا  يتملزون 
 وتثيــــي  بعــــرقلتهم اآلخــــرون  زم ؤهــــم يقــــوم بــــالع  
 .جهودهم

 المهنـ  التوجيه  تجاه دور بأ  المعلمل  قيام ضع  -
 . بالمدارس ط بهم لد  ه بالم الوع  ونشر

 ودوره العمـ  ع  بأبحاث للط ب المعلمل  تكلي، قلة -
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 .إللها المؤدية التعليمية والمسارا  ومقوماتها والمه 

 األخصائ 
 النفس 

 ب   نفس  أخصائ  وجود -
 . عامة ثانوية مدرسة

 لهؤال  الجلد العلم  التأهل  -
 عل  يساعدهم بما األخصائلل 

 . وجه أكم  عل  مبعمله القيام

 فـ  يـذكر دور بـأ  النفسلل  األخصائلل  قيام ضع  -
ــ  المــدارس ــائ  وفــ  وذل  الطــ ب أن لدرجــة الدراســة نت
 مــــ  الطــــ ب يعرفــــه وال مجهــــول شــــخص بأنــــه علقـــوا
 .األساس

 قــــانون  بشــــ   وملزمــــة محــــدد  مهــــام وجــــود عــــدم -
 .بها القيام عليه يجب النفس  لألخصائ 

 واإلدار  المدرسة إدار  قي  م  رقابةوال المتابعة ضع  -
 .بالمدارس النفسلل  لألخصائلل  التعليمية

ــام نــدر  -  مســاعد  فــ  دور بــأ  النفســ  األخصــائ  قي
 علمــ  بشـ   واسـتعداداتهم قـدارتهم تحديـد علـ  الطـ ب
 .دقل 
 التوجيــــه فــــ  النفســــ  لألخصــــائ  دور أ  يوجــــد ال -

 .بالمدارس بالط  لد  المهن  القرار واتخاذ المهن 

 األخصائ 
 االجتماع 

 اجتماع  أخصائ  وجود -
 . عامة ثانوية مدرسة ب  
 لهؤال  العلم  التأهل  -

 بما االجتماعلل  األخصائلل 
 القيام ف  ويساعدهم يؤهلهم
 . المدرسة ف  بأدوارهم

 داخـ  يـذكر دور بـأ  االجتمـاع  األخصائ  قيام ندر  -
 الدراســة فــ  الطــ ب ا آر  نتــائ  وفــ  الثانويــة المــدارس
 .الملدانية

 االجتمـــاع  الألخصـــائ  وواجبـــا  مهـــام وجـــود عـــدم -
 .بها القيام عليه ويجب قانونيا   وملزمة محير 

ـــة اإلدار  قيـــ  مـــ  والمتابعـــة الرقابـــة ضـــع  -  التعليمي
 . بالمدرسة األخصائ  به يقوم لما المدرسية واإلدار 

 تجـــاه دور بـــأ  االجتمـــاع  األخصـــائ  قيـــام ضـــع  -
 العامــة الثانويــة بالمــدارس والمهنــ  التعليمــ  االختيــار

 المدارس إحد  ماعدا الملدانية الدراسة نتائ  وف  وذل 



 م5102(  يناير 93ــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 259 - 

 الضع  نقاط القو  نقاط الجوانب

 مــ  جمـاع  لقـا  بعمـ  االجتمـاع  األخصـائ  قـام التـ 
 . المصلر   الموضوع هذا حول الط ب

 اإلدار 
 المدرسية

 كام  إدار   طاقم وجود -
 الثانوية المدارس بجمي 

 . امةالع
 ف  اإلدار   الجهاز تفرغ -

 للعملية المدارس غاليية
  عم  بأ  قيامه وعدم اإلدارية
 . آخر تدريس 

 الوع  بنشر المدرسية اإلدار  قيام ف  الشديد الضع  -
 . سليمة علمية أس  عل  المهن  االختيار بأهمية

 المدرســـة إدار  قيـــ  مـــ  مهنـــ  توجيـــه وجـــود نـــدر  -
 . للط ب

 فــ  للطــ ب جماعيــة توعيــة بــأ  المدرســة قيــام قلــة -
 . الموضوع ذل 
ــــام عــــدم- ــــ  المدرســــة إدار  قي  أو منشــــورا  أ  بتوزي

 واالختيـــار التعليمـــ  التخصـــص اختيـــار عـــ  مطويـــا 
 . الط ب لد  المستقيل  المهن 

 لألخصــائ  المدرســة إدار  مــ  توجلهــا  إصــدار نــدر  -
 تجـــاه بـــأدوارهم للقيـــام االجتمـــاع  واألخصـــائ  النفســـ 
 . الط ب لد  المهن  االختيار عملية

 بالمدرسـة العاملل  ك  لقيام ومتابعة رقابة وجود عدم -
 التعليمــــ  التخصــــص اختيــــار عمليــــة تجــــاه ألدوارهــــم

ــــ  والتخصــــص ــــد  المهن  المعلمــــل  خاصــــة الطــــ ب ل
 .بالمدرسة االجتماع  واألخصائ  النفس  واألخصائ 

 :  الخارجية البيئة تحليل -2

 لهـا الخـارج  والمجتمـ  العامـة الثانويـة بالمـدارس المحيطة الخارجية اليلوة لل تح تم
 هذه عل  تؤثر والت  بالمجتم  توجد الت ( المخاطر) والتهديدا  المواتية الفرص عل  للتعرف
 :التال  بالجدول وتتضح المدارس

 (09) جدول
 اخلارجية البيئة حتليل
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 انبالجو 
 التشريعية

 دستور م ( 09) الماد  نص  -
 مرحلة جع  عل  م5101 عام

 وتكف  إلزامية مرحلة الثانو   التعليم
 . مجانلته الدولة

 الخاصــة التعليميــة السياســة اســتقرار عــدم -
 المسـتمر التاللـر بسـيب العـام الثانو   بالتعليم

 .والتعليم التربية وزار  إدار  ف 
 تجعــــ  التــــ  را والقــــرا القــــوانل  تضـــارب -

 ومــر  واحــد عــام مــر  العامــة الثانويــة شــهاد 
 الشـأن هـذا فـ  االسـتقرار وعـدم عامل  أخر  
 . الط ب لذبذبة يؤد  مما
 ملزمـة وزاريـة قـرارا  أو قوانل  وجود عدم -
 وموجهـة العـام الثـانو   بـالتعليم العاملل  لك 
 الطـ ب  دمسـاع بعمليـة القيـام أجـ  مـ  لهم
 . المستقي  مهنة اختيار ف 

 النواح 
  االقتصادية

 اقتصادية لمشاري  أفكار وجود -
 مزيدا   توفر أن المم   م  مصر ف 
 العم  فرص م 

 .المجتم  ف  التوظي، سياسا  ضع  -
 . العم  لسو   المتاحة العم  فرص قلة -
 .بلنهم البطالة وارتفاع الخريجل  كثر  -
ــــة عــــدم - ــــل  الموا م ــــة ب  الخــــريجل  نوعي

 . بالمجتم  العم  سو   ا ومتطلب

 النواح 
 االجتماعية

 بالمجتم  األفراد لد  توجد -
 العم  ف  الرغبة الط ب وخاصة
 . الماد  االستق ل وف 
 مجتمعية قيم بالمجتم  يوجد -

 عم    دام ما وتقدره العم  تحترم
 . والمجتم  الفرد نافعا  

 بعلـد  أمـاك  فـ  العمـ  فـ  الرغبة ضع  -
 . المواطنل  ةإقام مح  ع 
 واألعمـال المه  بع  إل  المتدنية النظر  -

 .بالمجتم  الموجود 
 لـد  المسـتقيلية النظـر  وجـود وقلة ضع  -

 .والتعليم التربية ف  والعاملل  واأله  الط ب
 النظــر  وتــدن  االجتمــاع  التقــدير ضــع  - -  -    -.النظــر  وتــدن  التقــدير ضــع  -

 . بالمدارس علمون الم بها يقوم الت  لألدوار
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 الضع  نقاط القو  نقاط الجوانب

 التطور
 التكنولوج 

 ك  يشم  الذ  التكنولوج  التقدم -
 . المجتم  مجاال 

 عديد التكنولوج  التقدم ع  نت  -
 المتعلقة والوظائ  المه  م 

 الحاسبا  مث  الحديثة بالتكنولوجيا
 . وغلرها واالتصاال 

 التكنولوجيا توظي، ام انية -
 والتخصصا   المه  ف  الحديثة

 . بالمجتم  لمختلفةا

 التــ  بالجامعــا  العلميــة التخصصــا  قلــة -
 . تكنولوجيا   المتطور  العم  لسو   الط ب تعد
ـــــا  ضـــــع  - ـــــة اإلم ان ـــــا  المادي  بالجامع

 عال مستو   عل  الخريجل  إلعداد والمطلوبة
 .الحدي  العصر معطيا  وفقا الجود  م 
 العلميـــة التحصصـــا  بعـــ  وجـــود عـــدم -

 الح وميـة بالجامعـا  العمـ  بسـو   المطلوبـة
 . الط ب بها يلتح  لك 

 :  الرؤية: ثانيا

 ".العام الثانو   التعليم وطالبا  ط ب لد  المستقي  لمهنة الناجح االختيار  لتحق"
 :الرسالة: ثالثا

 الدراسية را قر الم وه  م وناته ب   العام الثانو   التعليم ردو  لتفعل  اإلستراتيجية تسع 
 ف  المدرسة وإدار  االجتماع  واألخصائ  النفس  واألخصائ  والمعلم لمدرسيةا واألنشطة

 المستقي  مهنة الختيار الصحيحة باألس  وتعريفهم الط ب لد  بالمه  الوع  نشر
 العم  بسو    متا  هو لما ووفقا    ورغباتهم لقدراتهم وفقا   منها المناسب الختيار وتوجلههم
 .بها عم  فرص واويجد المستقي  ف  المه  ذهبه واجحين أن يستطيعوا حت  المصر  
 :  اإلستراتيجية األهداف: رابعا

 المهنــ  واالختيــار ومقوماتهــا بــالمه  الــوع  نشــر فــ  الدراســية المقــررا  دور تفعلــ  -0
 .واستعداداته الطالب لقدرا  وفقا

ــة الطــ ب تعريــ، فــ  المدرســية األنشــطة دور تفعلــ  -5  وأسســه المهنــ  االختيــار بأهمي
 .بالمجتم  العم  وربطه بسو  
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 يــتم وأن قــدراتهم علــ  التعـرف بأهميــة الطــ ب تعريــ، فـ  كيلــر بــدور المعلــم يقـوم أن -2
 . بالمجتم  المتاحة للمه  ووفقا لها وفقا المهن  االختيار

 لـديهم ُيحسـم ممـا وملولهم قدراتهم اكتشاف عل  الط ب النفس  األخصائ  يساعد أن -1
 .بنجا  ي المستق مهنة قرار اتخاذ

ــة إنجــا  فــ  االجتمــاع  األخصــائ  يســهم أن -2 ــد  والمهنــ  التعليمــ  االختيــار عملي  ل
 .المحي  المجتم  وظروف واالجتماعية االقتصادية ظروفهم م  يتناسب بما الط ب

ــئ أن -2 ــاخ المدرســة اإلدار  تهل ــذ  اإلدار   المن ــ  يســهم ال ــوع  نشــر ف ــالمه  ال  عــ  ب
 االختيــار عمليــة إنجــا  أجــ  مــ  المتاحــة البشــرية واإلم انــا  الجهــود توظيــ، طريــ 
 .الط ب لد  المستقيل  المهن 

 هـاتحقيق نهاأش م  الت  اإلجرائية األهداف وأهم اإلستراتيجية األهداف لهذه توضيح وفيما
. 
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 : األول االستراتيجي الهدف

 مهنـ ال واالختيـار ومقوماتهـا بـالمه  الـوع  نشـر فـ  الدراسـية المقـررا  دور تفعل "
 شـأنها مـ  إجرائيـة أهـداف ث ثـة الهـدف هـذا تحـ  وينـدرج ،"واسـتعداداته الطالـب لقدرا  وفقا

 : يل  ما وه  االستراتيج  الهدف تحقل 
ـــررا  تكســـب أن .0 ـــب الدراســـية المق ـــا  الطال ـــة معلوم ـــه اكتشـــافه ضـــرور  عـــ  كافي  لقدرات

 .  واستثمارها

 وكيفيـة المسـتقي  مهنـة اختيـار ميـةأه عـ  معلومـا  الطالب الدراسية المقررا  تكسب أن .5
 .  ومقوماتها المه  وأنواع اختيارها

 . بلوة ب   العم  بسو   المتاحة والمه  المختلفة باليلوا  الدراسية المقررا  رب  .2

 : الثاني االستراتيجي الهدف

 وأسســه المهنـ  االختيـار بأهميـة الطـ ب تعريــ، فـ  المدرسـية األنشـطة دور تفعلـ "

   عم ال بسو   وربطه
 هـذا تحقلـ ل إجرائيـة أهـداف ث ثـة االسـتراتيج  الهـدف هـذا تح  وتندرج ،"بالمجتم 

 :  وه  االستراتيج  الهدف
ــار أهميــة موضــوع تتضــم  المدرســية لألنشــطة خطــة وضــ  .0  أسســه وأهــم المهنــ  االختي

 .  لها وفقا   المهن  االختيار يتم أن يجب والت  الصحيحة

 .وأخ قياتها ومعايلرها ومقوماتها المه  بأنواع توعلته بعم  المدرسية األنشطة تقوم أن .5

ــون  أن .2  وأهــم المحليــة العمــ  لســو   المتاحــة المهــ  أهــم عــ  مدرســية أنشــطة هنــا  تك
 . بها ل لتحا  ال زمة المهارا 
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 :الثالث االستراتيجي الهدف
 تميـ وأن قـدراتهم علـ  التعـرف بأهميـة الطـ ب تعريـ، فـ  كيلر بدور المعلم يقوم أن"
ـــار ـــ  االختي ـــا المهن ـــا وفق ـــا له ـــالمجتم  المتاحـــة للمهـــ  ووفق ـــدرج"ب ـــذا تحـــ  ،وين  الهـــدف ه

 :  وه  تحقيقه أج  م  إجرائية أهداف ث ثة االستراتيج 
 .  علم  بش   وملوله قدراته عل  طالب ك  تعرف أهمية لط به المعلم يوضح أن .0

 .  وخطواته وأسسه لصحيحا المهن  االختيار بأهمية ط به تعري، ف  المعلم يسهم أن .5

 . بها االلتحا  وكيفية العم  بسو   المتاحة المه  ط به المعلم يعرف أن .2

 : الرابع االستراتيجي الهدف

ــ  الطــ ب النفســ  األخصــائ  يســاعد أن" ــولهم قــدراتهم اكتشــاف عل  ُيحســم ممــا ومل
 مـا هـ  إجرائيـة أهـداف ث ثـة الهدف هذا تح  ويق  ،"بنجا  المستقي  مهنة قرار اتخاذ لديهم
 :يل 
 الفعليةبش   واستعداداتهم قدراتهم اكتشاف عل  الط ب النفس  األخصائ  يساعد أن .0

 .علم 

 الــذ  المهنــ  وكــذل  التعليمــ  التخصــص نوعيــة للطــ ب النفســ  األخصــائ  يوضــح أن  .5
 .  قدراتهم م  يتناسب

ـــرددي  الطـــ ب النفســـ  األخصـــائ  يســـاعد أن .2 ـــ  المت ـــرار اتخـــاذ ف ـــ ق ـــ  اراالختي  التعليم
 .  والمهن 

 : الخامس االستراتيجي الهدف
 لــد  والمهنــ  التعليمــ  االختيــار عمليــة إنجــا  فــ  االجتمــاع  األخصــائ  يسـهم أن"
 ،وينـدرج"المحـي  المجتمـ  وظـروف واالجتماعيـة االقتصـادية ظـروفهم مـ  يتناسـب بمـا الطـ ب
 : يل  ما وه  الهدف هذا تحقل  شأنها م  إجرائية أهداف أربعة االستراتيج  الهدف هذا تح 

 وفقـا   مدروسـة علميـة أسـ  علـ  للط ب المهن  بالتوجيه االجتماع  األخصائ  يقوم أن .0
 .  واالجتماعية االقتصادية لظروفهم
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ــ  االجتمــاع  األخصــائ  يركــز أن .5 ــ  عل ــ  الكيــر   المســوولية الطــ ب تحمل ــرار اتخــاذ ف  ق
 .  المهن  االختيار

 ، النـاجح والمهنـ  التعليمـ  االختيار خطوا  عل  للط ب اع االجتم األخصائ  يدرب أن .2
 . مستقيلية تعليمية خط  عم  وعل 

 بـــالمجتم  الموجـــود  واالقتصـــادية اإلنتاجيـــة بالمؤسســـا  المدرســـة األخصـــائ  يـــرب  أن .1

 . عم  فرص بها والمتا 

 : السادس االستراتيجي الهدف
 عــ  بــالمه  الــوع  نشــر فــ  يســهم الــذ  اإلدار   المنــاخ المدرســة اإلدار  تهلــئ أن"

 لد  المهن  االختيار عملية إنجا  أج  م  المتاحة البشرية واإلم انا  الجهود توظي، طري 
 الهــدف هــذا لتحقلــ  إجرائيــة أهــداف ث ثــة االســتراتيج  الهــدف هــذا تحــ  وينــدرج ،"الطــ ب

 :  وه  االستراتيج 
 إنجــا  فــ  بــأدوارهم القيــام أجــ   مــ بالمدرســة العــاملل  جميــ  المدرســة إدار  توظــ  أن .0

 .الط ب لد  المهن  االختيار

 ومقوماتهــا بــالمه  الـوع  نشــر أجـ  مــ  والمعنـو   المــاد  الـدعم المدرســة إدار  تقـدم أن .5
 . الط ب لد  العم  بسو   المتاحة منها خاصة

 إنجــا  أجــ  مــ  األخــر   المجتمــ  مؤسســا  مــ  للتعــاون  جســورا   المدرســة إدار  ُتقــيم أن .2
 . الط ب لد  المهن  الختيارا

المقترحة اإلستراتيجية تنفيذ مرحلة : 

 مـ  العـام الثـانو   التعلـيم بمـدارس الواقـ  أر  عل  التنفلذ مرحلة ه  المرحلة وهذه
 المرحلـة هـذه وفـ  ، الطـ ب لـد  بنجـا  المسـتقي  مهنـة اختيـار عمليـة فـ  أدواره تفعل  أج 
ــتم ــ  ي ــة واألهــداف ، اإلســتراتيجية األهــداف تحوي ــ  اإلجرائي ــدرج الت ــا تن ــ  تحته ــ  إل ــ  واق  فعل

ــائ  إلــ  الوصــول أجــ  مــ  عملــ  وتطيلــ   عــر  يلــ  وفيمــا اإلســتراتيجية مــ  المرجــو  النت
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 اختيـار فـ  العـام الثـانو   التعلـيم أدوار لتفعلـ  مقتر  برنام  ف  تتيلور والت  التنفلذية للخطة
 . ط به لد  بنجا  المستقي  مهنة

 ""العام الثانو   بالتعليم الملتحقل  الط ب لك  ومستمر دور   بش   ذل  ويتم""
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 التنفيذية الخطة

 (51) جدول

  المهني مستقبلهم الختيار طالبه توجيه في العام الثانوي التعليم دور لتفعيل المقترح البرنامج
اإلطار  األنشطة األهداف اإلجرائية األهداف االستراتيجية

 الزمني

 وسائل التحقق مؤشرات األداء نفيذمسئولية الت

تفعيععل دور المقععررات 

الدراسععععية فععععي نشععععر 

العععععععععوعي بعععععععععالمهن 

ومقوماتهععا واالختيععار 

المهنععي وفقععا لقععدرات 

 الطالس واستعداداته.

أن تكسععععععععععععععععععععععس  -0

المقععععررات الدراسععععية 

الطالعععععععس معلومعععععععات 

كافيعععة ععععن  ععععرورة 

اكتشععععععععافه لقدراتععععععععه 

 واستثمارها. 

 

أن تععدرم مو ععوعات دراسععية  -0

ي المقررات عن الفروب الفرديعة ف

 بين الطالب. 

أن تعطعععي أمثلعععة علعععى تبعععاين  -5

القدرات واالستعدادات بين األفعراد 

 في المقررات المختلفة. 

أن تبععين بععالمقرارت الدراسععية  -9

 آلية استثمار القدرات لدى الفرد. 

يعععععتم ملععععع  

بشعععععععععععععكل 

دوري 

ومسعععععععتمر 

لجميععععععععععععع 

الطععععععععععالب 

الملتحقعععين 

بعععععععععالتعليم 

الثعععععععععانوي 

 ام. الع

وزارة التربيععععععععععععة  -

 والتعليم. 

جميعععععععع األفعععععععراد  -

المشعععععععتركين فعععععععي 

تععععععمليج ومراجعععععععة 

المقععررات الدراسععية 

 بالتعليم الثانوي. 

أسعاتذة مععن كليععات  -

التربيععععععة وخاصععععععة 

تخصعععععععععا علعععععععععم 

 النفس. 

عدد المو وعات بكل 

مقعععرر دراسعععي التععععي 

تناولععععععع  مو عععععععو  

القدرات واالستعدادات 

 وكيفية استثمارها. 

ماء قائمعععععععععة بمسععععععععع

المو وعات في كعل 

مقعععرر التعععي تناولععع  

مو عععععو  القعععععدرات 

واالسععععععععععععععععععتعدادات 

وكيفيعععة اسعععتثمارها. 

وأرقعععععام الصعععععفحات 

 التي وردت بها. 

أن تكسععععععععععععععععععععععس  -5

المقععععررات الدراسععععية 

الطالس معلومعات ععن 

أهميعععة اختيعععار مهنعععة 

المسعععععععتقبل وكيفيعععععععة 

اختيارهععععععا وأنواعععععععه 

 المهن ومقوماتها.

سععية أن تعدرم بععالمقررات الدرا -0

مو ععوعات عععن أهميععة االختيعععار 

المهنعععععععي فعععععععي حيعععععععاة الطالعععععععس 

المسععععععتقبلية وكيفيعععععععة االختيعععععععار 

 وأسسه الصحيحة. 

أن يععععتم تعريععععج الطععععالب مععععن  -5

خععععالل المقععععررات ومو ععععوعاتها 

وتدريباتها أنعوا  المهعن المختلفعة 

 ومقومات وأخالفيات كل مهنة.  

وزارة التربيععععععععة  -0 

 والتعليم. 

األفعععععععععععععععععععععععععراد  -5

ععععععععن  المسعععععععئولين

تععععععمليج ومراجعععععععة 

الكتععععععس المدرسععععععية 

بععععععالتعليم الثععععععانوي 

 العام.

االستعانة ببعض  -9

ععععدد المو عععوعات  -

بكععععل مقععععرر دراسععععي 

التي تناول  مو عو  

أنععععععععععععوا  المهععععععععععععن 

ومقوماتها وأخالقيات 

كععل مهنععة بكععل صعععج 

 دراسي. 

عععدد التععدريبات بكععل  -

مقعععرر دراسعععي التععععي 

قائمعععععععة بمسعععععععماء  -

المو ععععوعات التععععي 

تناولعععععع  مو ععععععو  

المهععععععن وأنواعهععععععا 

ومقوماتهعععععععععععععععععععععععععا 

 وأخالقيات كل مهنة. 

عععععععدد التععععععدريبات  -

والمناقشععععععات بكععععععل 

مقعععععععرر حعععععععول مات 
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 وسائل التحقق مؤشرات األداء نفيذمسئولية الت

األفراد المتخصصين 

فعععععععععععي النقابعععععععععععات 

 المهنية. 

ناول  مل  المو و  ت

 بكل صج دراسي. 

 المو و . 

ربعععععط المقععععععررات  -9

الدراسععععععية بالبيئععععععات 

المختلفعععععععة والمهعععععععن 

المتاحة بسعوب العمعل 

 نها.بكل بيئة م

تضعععععععمين الكتعععععععس المدرسعععععععية  -

مو ععوعات عععن البيئععة الزراعيععة 

 والمهن المتاحة بها. 

تضعععععععمين الكتعععععععس المدرسعععععععية  -

مو وعات عن البيئات الصعناعية 

 والمهن المتاحة بها.

تضععععععععمين الكتععععععععس الدراسععععععععية  -

مو ععوعات عععن البيئععة السععاحلية 

 والمهن المتاحة بها.

تضعععععععمين الكتعععععععس المدرسعععععععية  -

ة الصحراوية مو وعات عن البيئ

 والمهن المتاحة بها.

وزارة التربيععععععععة  -0 

 والتعليم. 

األفعععععععععععععععععععععععععراد  -5

المسعععععععئولين ععععععععن 

تععععععمليج ومراجعععععععة 

الكتععععععس المدرسععععععية 

بععععععالتعليم الثععععععانوي 

 العام.

االستعانة ببعض  -9

األفراد المتخصصين 

فعععععععععععي النقابعععععععععععات 

 المهنية.

ععععدد المو عععوعات  -

التعععي وردرت بالكتعععس 

المدرسععية بكععل صععج 

بيئعععات دراسعععي ععععن ال

المختلفعععععععة والمهعععععععن 

المتاحة بسعوب العمعل 

 بها. 

قائمعععععععععععععععععععععععععععععععععة  -

بالمو عععوعات التعععي 

وردت بالكتععععععععععععععععععس 

المدرسعععععععععية ععععععععععن 

البيئات المختلفة بكل 

صج دراسي وأرقعام 

 صفحاتها. 

تفعيعععل دور األنشعععطة 

المدرسععية فععي تعععرف 

الطعععععععععالب بمهميعععععععععة 

االختيععععععععار المهنععععععععي 

وأسسععععععععه وربطععععععععه 

بسعععععععععععوب العمعععععععععععل 

 بالمجتمع

و عععععععععع خطعععععععععة  -0

طة تتضعععععععمن لألنشععععععع

مو عععععععععو  أهميعععععععععة 

االختيار المهني وأهعم 

أسسعععععععه الصعععععععحيحة 

 للطالب.

ععععرع معلومعععات ععععن أهميععععة  -

االختيععار المهنععي للطععالب بلوحععات 

 النشاط بالمدرسة. 

 

األفراد المسعئولين  - 

ععععععععععن الصعععععععععحافة 

 المدرسية. 

 

ععععدد المو عععوعات  -

التععي تععم عر ععها فععي 

لوحعععععععات الصعععععععحافة 

 المدرسية. 

 

قائمعععععععععععععععععععععععععععععععععة  -

التعععي  بالمو عععوعات

تعععععم عر عععععها فعععععي 

اللوحات مو ح بهعا 

تعععععععاريض  الععععععععرع 

 والقائم به. 

 

أن يععتم ععععرع بنبعععذة مختصعععرة  - 

أسععبوعيا باإلماعععة المدرسععية عععن 

األفراد المسعئولين  - 

ععععععععععععن اإلماععععععععععععة 

ععععدد المو عععوعات  -

التععععععي تععععععم تقععععععديمها 

قائمعععععععععععععععععععععععععععععععععة  -

المو وعات التي تم 
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أسععس االختيععار المهنععي الصععحيح 

ويكعععون ملععع  فعععي شعععكل سلسعععلة 

 متتالية من المو وعات. 

المدرسية باالشتراك 

 فسهم.مع الطالب أن

تقععديمها فععي اإلماعععة  باإلماعة المدرسية.

المدرسععععية مو ععععح 

بهععا التععاريض والقععائم 

 به.

أن تقععوم األنشعععطة  -5

المدرسعععععععععية بعمعععععععععل 

توعيععة بععمنوا  المهععن 

ومقوماتها ومعاييرهعا 

 وأخالقياتها.

عمعععل مسعععابقات للطعععالب للقيعععام  -

مبحاث عن هذه المهن ومقوماتها ب

و معاييرهعععا وأخالقياتهععععا ورصععععد 

 جوائز مادية للفائزين. 

أن يععتم تقععديم ملخععا لكععل بحععث  -

 قدم في اإلماعة المدرسية. 

األفراد المسعئولين  - 

عععععن إدارة النشععععاط 

 في المدرسة. 

المعلمععععععععععين رواد  -

 الفصول. 

 الطالب بالمدارس.  -

عدد المسابقات التي  -

فععععي الفصععععل عقععععدها 

 الدراسي. 

أعداد األبحعاث التعي  -

 تم تقديمها. 

أعداد األبحعاث التعي  -

قدم ملخصها باإلماععة 

 المدرسية. 

قائمععة بالمسععابقات  -

التعععععي تعععععم اإلععععععالن 

 عنها وتاريخها. 

نسععض مععن األبحععاث  -

التععي قععدمها الطععالب 

حعععول المو عععوعات 

 المطلوب البحث بها. 

قائمععة بالمخلصععات  -

ها التعععععي تعععععم تقعععععديم

باإلماععععة المدرسعععية 

وتعععاريض تقعععديم كععععال 

 منها.

أن تكعععععون هنعععععاك  -9

أنشععطة مدرسععية عععن 

أهعععم المهعععن المتاحعععة 

بسوب العمعل المحليعة 

وأهعععععععععم المهعععععععععارات 

 الالزمة لاللتحاب بها. 

عمعععععل مطويعععععات ععععععن المهعععععن  -

المتاحعععة بسععععوب العمععععل المحليععععة 

تعععععوز  علعععععى الطعععععالب أو تعلعععععن 

 بالمدرسة. 

 

وزارة التربيععععععععععععة  - 

 لتعليم. وا

اإلدارات  -

 التعليمية. 

 

 

 

أععععععداد المطويعععععات  -

والمنشعورات التعي تععم 

إعدادها وتعم توزيعهعا 

 ومحتوياتها. 

وجعععود نسعععض معععن  -

هععععععععذه المطويععععععععات 

والمنشعععععععععععععععععععورات 

 وفحا محتواها. 

كشععععععج بمسعععععععماء  -عععدد اللقععاءات التععي   -ارة المدرسععععععععععة إد - استضععععععافة رلسععععععاء النقابععععععات  -



 م5102(  يناير 93ــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 270 

اإلطار  األنشطة األهداف اإلجرائية األهداف االستراتيجية

 الزمني

 وسائل التحقق مؤشرات األداء نفيذمسئولية الت

المختلفععععة بعععععالتوالي لبيععععان أهعععععم 

المهععععارات الالزمعععععة لكععععل مهنعععععة 

 ومتطلباتها.

والمسعععععئولين ععععععن 

 النشاط بها. 

تععععم فيهعععععا استضعععععافة 

رلسعععععععععاء نقابععععععععععات 

بالمحافظات ومواعيعد 

 عقد اللقاءات. 

الحضعععور لكعععل لقعععاء 

وتوقيعععات الحضععور 

ويو ععععح بععععه اسععععم 

الضععععيج ومو ععععو  

 اللقاء الذي تم عقده.

الصعععععععععععععععععععععععععععععور  -

الفوتوغرافيععععععععععععععععععة 

للجلسعععععععععات وكعععععععععل 

التععععي تععععم  اللقععععاءات

عقععدها مو ععح بهعععا 

 الحضور.

أن يقعوم المعلعم بععدور 

كبيعععععر فعععععي تعريعععععج 

الطعععععععععالب بمهميعععععععععة 

التعرف على قعدراتهم 

وأن يعععععععتم االختيعععععععار 

المهنعععععي وفقعععععا لهعععععا 

ووفقا للمهن  المتاحة 

 بالمجتمع

أن يععععرف المعلعععم  -0

طالبععه بمهميععة تعععرف 

الطالعععس علعععى قدراتعععه 

 وميوله بشكل علمي. 

ء حععععععث الطععععععالب علععععععى إجععععععرا -

اختبعععارات العععذكاء والقعععدرات عنعععد 

األخصععائي النفسععي للتعععرف علععى 

 قدراتهم الفعلية. 

األخصائي النفسي  - 

 بالمدرسة.

قائمة بمعداد الطالب  -

الععععععذين تععععععم إجععععععراء 

اختبعععععععععارات مكعععععععععاء 

 وقدرات لهم. 

نسععععض االختبععععارات  -

التي تم تطبيقها على 

الطععععععععالب ونتععععععععائج 

 تصحيحها. 

أن يسععععهم المعلععععم  -5 

يععععج طالبعععععه فععععي تعر

بمهميععععععععة االختبععععععععار 

المهنعععععععي الصعععععععحيح 

 وأسسه وخطواته. 

أن يكلعععج المعلعععم طالبعععه بعمعععل  -

أبحعععاث ععععن مو عععوعات أهميععععة 

االختيععععععععار المهنععععععععي  وأسسععععععععه 

 وخطواته. 

أن ينعععععاقع المعلعععععم معععععا جعععععاء  -

 المعلمون.  - 

 الطالب.  -

التي قائمة باألبحاث  -

أجراها الطالب في كل 

مو ععععععععععععو  مععععععععععععن 

 المو وعات. 

نسض األبحاث التعي  -

أععععععععععدها الطعععععععععالب  

ل بها عنعاوين  مو حا

األبحععععععاث وأسععععععماء 

وبيانعععععععات الطعععععععالب 
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باألبحاث لتعميم الفائدة وتلخيصها 

 للطالب اآلخرين. 

 الُمعدين لها .

قائمععععععة بمسععععععماء   -

األبحعععععععاث الفعععععععائزة 

وأسععععععماء الطععععععالب 

الُمكعععععععرمين العععععععذين 

 أعدوها. 

أن يععععرف المعلعععم  -9 

طالبه بالمهن المتاحة 

وب العمععل وكيفيععة لسعع

 االلتحاب بها. 

أن يوظج المعلم التدريبات التعي  -

توجد بالكتاب المدرسي ومناقشاته 

مع الطالب  مع توجيههعاو ربطهعا 

بالبيئعععة والمهعععن المتاحعععة بسعععوب 

 العمل بها. 

 المعلمون.  - 

 الطالب.  -

قائمععععععععة بمسعععععععععماء  -

العععععدورس التعععععي تعععععم 

توظيعععععععج محتواهعععععععا 

وتعععدريباتها فعععي نشعععر 

بععععععععععالمهن العععععععععوعي 

 المتاحة بسوب العمل. 

أسععععماء الععععدروس  -

التععي تععم تفعيلهععا فععي 

كععل مععادة مععن المععواد 

 الدراسية على حده. 

أن يسععاعد األخصععائي 

النفسعي الطععالب علععى 

اكتشعععععععاف قعععععععدراتهم 

وميععولهم ممععا يحسععم 

لععععديهم اتخععععام قععععرار 

اختيععععععععععععار مهنععععععععععععة 

 المستقبل بنجاح.

أن يسعععععععععععععععععععععاعد  -0

األخصعععععائي النفسعععععي 

اف الطالب علعى اكتشع

قدراتهم واستعداداتهم 

 بشكل علمي. 

أن يطبعععق األخصعععائي النفسعععي  -0

اختبعععععععارات العععععععذكاء والقعععععععدرات 

المختلفععة علععى الطععالب بدايععة مععن 

الصج األول الثانوي وحتى الصج 

 الثالث. 

األخصعععائي النفسعععي  

 بالمدرسة. 

قائمة بمعداد الطالب  -

الععععععذين تععععععم إجععععععراء 

اختبععععععععارات الععععععععذكاء 

 والقدرات لهم. 

اختبععععععارات  نسعععععض -

الععععععذكاء والقععععععدرات 

المختلفععععة التععععي تععععم 

تطبيقها على الطالب 

 ونتائج تصحيحها. 

أن يو عععععععععععععععععععععح  -5

األخصعععععائي النفسعععععي 

للطععععععععععالب نوعيععععععععععة 

التخصععععا التعليمععععي 

والمهنععععععععععي الععععععععععذي 

 يتناسس مع قدراتهم. 

أن يحدد األخصائي النفسي لكل  -0

طالععععس نوعيععععة التخصععععا التععععي 

تتناسس مع قدراته بناء على نتائج 

اختبارات الذكاء والقدرات الخاصة 

 به. 

أن يسععاعد األخصععائي النفسععي  -5

للطالعععس كيفيعععة اتخعععام القعععرار فعععي 

قائمة بمعداد الطالب  - األخصائي النفسي.  

الذين تعم عمعل توعيعة 

ولقاءات فرديعة معهعم 

 من أجل توجيههم. 

قائمععععععععة بمسعععععععععماء  -

الطعععععالب العععععذين تعععععم 

م مساعدتهم على اتخا

أسععععععماء الطععععععالب  -

الذين تم عمل توعية 

ولقعععععععاءات فرديعععععععة 

 معهم. 

توقيعععععات الطععععالب  -

أثنعععاء لقعععاءاتهم معععع 

األخصععععائي النفسععععي 
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 وسائل التحقق مؤشرات األداء نفيذمسئولية الت

مو ععععععععععععععععععحالعليها  القرار المهني.  االختيار المهني. 

 التاريض.

أن يسعععععععععععععععععععععاعد  -9

األخصعععععائي النفسعععععي 

الطالب المترددين فعي 

اتخعععام قعععرار االختيعععار 

 التعليمي والمهني. 

فعععي  فعععي حالعععة تعععردد الطعععالب -0

اختيعععععععار التخصعععععععا التعليمعععععععي 

والمهني يجس أن يقعوم األخصعائي 

النفسعععععي بتطبيعععععق نوعيعععععة معععععن 

اختبارات الذكاء والقدرات األخرى 

للتمكعععد معععن نوعيععععة قعععدراتهم ثععععم 

 يوجههم.

 

األخصعععععععععععععععععععععائي  - 

 النفسي.

قائمععععععععة بععععععععالطالب  -

المتعععرددين العععذين تعععم 

إعععععععععععععادة تطبيععععععععععععق 

اختبععععععععارات الععععععععذكاء 

 والقدرات عليهم. 

لطععععععالب أسععععععماء ا -

المتععرددين الععذين تععم 

إعععععععععععادة تطبيععععععععععق 

اختبععععععععارات مكععععععععاء 

 عليهم وتوقيعاتهم. 

نسععععض االختبععععارات  -

 المطبقة ونتائجها.

أن يسعععهم االخصعععائي 

االجتماعي في إنجعاح 

عمليعععععععععة االختيعععععععععار  

التعليمعععععي والمهنعععععي 

لععععععدى طالبععععععه بمععععععا 

يتناسععس مععع ظععروفهم 

االقتصعععععععععععععععععععععععععععادية 

واالجتماعية وظروف 

 المجتمع المحيط.

يقوم األخصائي  أن -0

االجتمعععاعي بالتوجيعععه 

المهنععي للطععالب علععى 

 أسس علمية. 

تعريج الطالب بضعرورة معرفعة  -

 قدراتهم واستعداداتهم. 

تعريعج الطععالب بعالمهن المتاحععة  -

بالمجتمع المحيط من خالل مصادر 

 سليمة. 

المواءمعععة بعععين قعععدرات الطالعععس  -

والمهن المتاحة في المجتمع أثناء 

 ي للطالب. التوجيه المهن

أن يععد نشعرات توعويعة للطعالب  -

 في هذا الشمن. 

أن يصعععععطحبهم  فعععععي زيععععععارات  -

لمؤسسعععععات إنتاجيعععععة بعععععالمجتمع 

 المحيط بهم. 

األخصعععععععععععععععععععععععععائي  

االجتماعي بدعم من 

 إدارة المدرسة. 

عععععععععععدد لقععععععععععاءات  -

األخصائي االجتمعاعي 

 مع الطالب. 

عععععدد المحا ععععرات  -

التي ألقاها األخصعائي 

ذا االجتمعععاعي فعععي هععع

 الشمن. 

قائمعععععععععة بعععععععععالمهن  -

المتاحععععععة بععععععالمجتمع 

 المحيط.

العععرحالت التعععي تعععم  -

 القيام بها وأماكنها. 

نشععععععرات التوعيععععععة  -

 التي قام بإعدادها. 

قعععوائم الحا عععرين  -

فعععععععععي اجتماععععععععععات 

ولقععاءات األخصععائي 

 مع الطالب. 

الصعععععععععععععععععععععععععععععور  -

الفوتوغرافيععععععععععععععععععة 

للقععاءات وتععاريض كععل 

 منها. 

توقيعععات الحضععور  -

تمععا  مععع فععي كععل اج

األخصععععععععععععععععععععععععععائي 

 االجتماعي. 

نسعععخة معععن قائمعععة  -

المهععععععععن المتاحععععععععة 
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 وسائل التحقق مؤشرات األداء نفيذمسئولية الت

بالمجتمع والنشعرات 

 التي تم إعدادها. 

أن يركعععععععععععععععععععععععععز  -5

األخصائي االجتمعاعي 

علعععى تحميعععل الطعععالب 

المسئولية الكبرى في 

اتخعععام قعععرار االختيعععار 

 المهني. 

عقععد محا ععرة توعويععة للطالععس  -

لبيان دوره في اتخام قرار االختيار 

مهنعععي ومسعععئوليته الكبعععرى فعععي ال

مل    وأن بقية العاملين بالمدرسة 

 مساعدين له في مل . 

تعريععج كععل طالععس  كيفيععة عمععل  -

ملعج ورقععي مهنعى لنفسععه يحتععوى 

علعععععى نتعععععائج اختبعععععارات العععععذكاء 

والقععععدرات وأنععععوا  المهععععن التععععي 

تناسبه والمطلوبة لسوب العمل أو 

 تحدث سنويا.

األخصعععععععععععععععععععععععععائي  

 االجتماعي 

محا عععععععرة عقععععععد ال -

التوعويععععععة وتععععععاريض 

 عقدها. 

كشععععععج بمسعععععععماء  -

الحضععور للمحا ععرة 

التوعويععة وتاريخهععا 

وتوقيععععععععععععععععععععععععاتهم 

والمحتععععوى العلمععععي 

 لها. 

أمثلعععععععة للملفعععععععات  -

المهنيععععععة الخاصععععععة 

 بالطالب بالمدرسة. 

أن يععععععععععععععععععععععععدرب  -9

األخصائي االجتمعاعي 

الطعالب علعى خطععوات 

االختيععععععار التعليمععععععي 

والمهنععععععععي النععععععععاجح 

 وعلعععى عممعععل خطعععط

تعليميععععععععة ومهنيععععععععة 

 ومستقبلية. 

عقد عدة دورات تدريبيعة لجميعع  -

الطعالب بتقسععيمهم إلعى أفععوام مععن 

أجععل تععدريس جميععع الطععالب علععى 

 خطوات االختيار المهني الناجح.

األخصعععععععععععععععععععععائي  - 

 االجتماعي. 

األخصعععععععععععععععععععععائي  -

 النفسي. 

االسعععتعانة بعععبعض  -

المعلمععععععععععععععععععععععععععععين 

 المتطوعين. 

قائمععععععة بالععععععدورات  -

تعععععم  التدريبيعععععة التعععععي

عقعععععدها ومواعيعععععدها 

 وأعدادها. 

قائمعععععععة بمسعععععععماء  -

الطعععععالب بالعععععدورات 

وتوقيعععععات الطععععالب 

 وتاريض كل دورة. 

صعور فوتوغرافيعة  -

تؤكععععععععععد حضععععععععععور 

 الدورات. 

عقعععععد دورات تدريبيعععععة لجميعععععع  -

الطعععالب علعععى كيفيعععة عمعععل خطعععط 

تعليميععععععععة ومهنيععععععععة مسععععععععتقبلية 

 ألنفسهم. 

وجود خطط تعليميعة  -  

ب ومهنيعععة قعععام الطعععال

 بإعدادها ألنفسهم. 

وجعععود نسعععض معععن  -

الخطععععععععط العلميععععععععة 

والمهنيععععة الخاصععععة 

 بالطالب بالمدرسة. 
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 وسائل التحقق مؤشرات األداء نفيذمسئولية الت

أن يعععععععععععععععععععععععععربط  -1

األخصائي االجتمعاعي 

المدرسة بالمؤسسعات 

اإلنتاجيعععة االقتصعععادية 

بالمجتمع والمتاح بها 

 فرص عمل. 

عمل زيارات ميدانية للطالب إلى  -

المؤسسعععات االقتصعععادية المنتجعععة 

 ع المحيط. في المجتم

األخصعععععععععععععععععععععائي  - 

 االجتماعي.

المسعععععئولين ععععععن  -

 النشاط بالمدرسة. 

قائمععععععة بالزيععععععارات  -

التي تم قيام المدرسعة 

 بها وأماكنها. 

_ أسعععععماء الطعععععالب 

الععععذين خرجععععوا فععععي 

الزيععععارات الميدانيععععة 

وتوقيعععاتهم وتععاريض 

الزيععععععارات وصععععععور 

 لها. 

دعععععوة بعععععض رجععععال األعمععععال  -

اريع الناجحععععة أو أصععععحاب المشعععع

الصعععةيرة إلعععى  زيعععارة المدرسعععة 

لتعريععععععععج الطععععععععالب بتجععععععععربتهم 

 ومشروعاتهم. 

األخصعععععععععععععععععععععائي  - 

 االجتماعي.

المسعععععئولين ععععععن  -

 النشاط بالمدرسة.

أسعععععععععماء رجععععععععععال  -

األعمععععععال وأصععععععحاب 

المشعععاريع العععذين تعععم 

 دعوتهم. 

أسععععععماء الطععععععالب  -

الذين حضروا اللقعاء 

معععع رجعععال األعمعععال 

وأصععحاب المشععاريع 

وتوقيععععععععععععععععععععععععاتهم 

المحتععععوى العلمععععي و

وتسععععععععععععععععععععععععععععععجيل 

للمحا رات وصورة 

 تؤكده.

اإلدارة  تهيعععععععععععععع أن 

المدرسععععععية المنععععععا  

اإلداري العععذي يسعععهم 

فعععععي نشعععععر العععععوعي 

بعععالمهن ععععن طريعععق 

توظيععععععععج الجهععععععععود 

واإلمكانعععات البشعععرية 

المتاحعععععة معععععن أجعععععل 

إنجعععععععععاح االختيعععععععععار 

أن توظعععععععععععج إدارة  -

المدرسعععععععععة جميعععععععععع 

الععععععاملين بالمدرسعععععة 

أجععل القيععام بععدور مععن 

فعععي إنجعععاح االختيعععار 

 المهني لدى الطالب. 

أن تحععدد إدارة المدرسععة مهععام  -0

للمعلمعععععين واالخصعععععائي النفسعععععي 

واالجتمععاعي فععي إنجععاح االختيععار 

المهنعععععي معععععن خعععععالل مو ععععععهم 

 بالمدرسة. 

تحديععد مهععام وواجبععات وأدوار  -5

لألعضاء المسئولين عن األنشعطة 

 بالمدرسة. 

وجعععود قائمعععة محعععددة  إدارة المدرسة  

بالمهععععام التععععي يجععععس 

القيعععام بهعععا معععن أجعععل 

إنجعععععععععاح االختيعععععععععار 

المهنععي لععدي الطععالب 

وتشعععتمل علعععى مهعععام 

 لكل من: 

 المعلمون .  -

 األخصائي النفسي. -

وجو قعوائم المهعام  -

المطلوبة من كل فرد 

بالمدرسععة وجععدولها 

 الزمني. 

وجعععععود توقيععععععات  -

بعلععععععععععععم األفععععععععععععراد 

 بمهامهم.

وجععود تقععارير عععن  -

إنجععععععععععاز األفععععععععععراد 
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 الزمني

 وسائل التحقق مؤشرات األداء نفيذمسئولية الت

األخصعععععععععععععععععععععععععائي  - المهني لدى الطالب. 

 االجتماعي. 

 مسئولوا النشاط.  -

وجود توقيعات بعلعم  -

االعضعععععاء بمهعععععامهم 

 وجدولها الزمني. 

وجعععود تقعععارير ععععن  -

 أداء هذه المهام.

المسععئولين لمهععامهم 

طععععععععععوال الفصععععععععععل 

 الدراسي. 

أن تقعععععععععععععدم إدارة  -5

المدرسعععععععععة العععععععععدعم 

المادي والمعنوى معن 

أجعععععل نشعععععر العععععوعي 

لمهن ومقوماتهعععععا بعععععا

خاصة المتاحة بسوب 

 العمل لدى الطالب. 

دععععم إقامعععة النعععدوات التدريبيعععة  -

 الالزمة لذل  الشمن. 

طباعععععة النشععععرات والمطويععععات  -

 وتوزيعها على الطالب بالمدرسة. 

رصعععد مكافئعععات ماديعععة لألفعععراد  -

المتميزين في المدرسة مجهعودهم 

 في إنجاح االختيار المهني. 

لتكعريم المتميعزين  عمل شهادات -

فعععي القيعععام بمهعععامهم التعععي سعععبق 

 تحديدها. 

عدد بالعدورات التعي  - إدارة المدرسة.  

 عقدها. 

قائمععععععة بالنشععععععرات  -

والمطويعععات التعععي تعععم 

 توزيعها على الطالب. 

قائمعععععة بالمكافئعععععات  -

 التي تم توزيعها. 

قائمععععععععة بمسعععععععععماء  -

الحاصعععععععععلين علعععععععععى 

شهادات تقعدير وشعكر 

علععععى جهععععودهم فععععي 

الوعي باالختيعار  نشر

 المهني. 

قائمعععععة بالعععععدورات  -

 التي تم عقدها. 

نسععععععض النشععععععرات  -

والمطويععات التععي تععم 

توزيعهععععععا وتععععععاريض 

 توزيع كل منها. 

أسعععماء الحاصعععلين  -

علعععى مكافععع ت علعععى 

جهعععععودهم وقيمتهعععععا 

وتوقيععععععععععععععععععععععععاتهم 

 باالستالم. 

أسعععماء الحاصعععلين  -

علععى شععهادات شععكر 

وتقعععدير وتوقيععععاتهم 

 باالستالم. 

قائمعععععععة بمسعععععععماء  -عدد لقاءات رلساء  - إدارة المدرسة.  - دععععوة إدارة المدرسعععة لرلسعععاء  -أن تقعععععععععععععيم إدارة  -9
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 وسائل التحقق مؤشرات األداء نفيذمسئولية الت

المدرسععة جسععورا مععع 

مؤسسععععات المجتمععععع 

األخعععععرى معععععن أجعععععل 

إنجعععععععععاح االختيعععععععععار 

 المهني لدى الطالب. 

النقابععععات للتحععععدث عععععن مهنععععتهم 

 ومقوماتها وأخالقياتها.

دعععوة رجععال األعمععال للحضععور  -

للمدرسة لشرح تجعاربهم الناحجعة 

 والتعريج بمعمالهم. 

ة أصعععععععحاب المشعععععععاريع دععععععععو -

الصععععةيرة إلععععى المدرسععععة لشععععرح 

طبيعععععععة مشععععععروعاتهم للطععععععالب 

 وتجربة نجاحهم. 

األخصعععععععععععععععععععععائي  -

االجتمععععععععععععععععععععععععاعي 

 بالمدرسة. 

مسععععئولو النشععععاط  -

 بالمدرسة. 

النقابععععععععات ورجععععععععال 

األعمععععععال واصععععععحاب 

المشععععاريع الصععععةيرة 

العععععذين تعععععم دععععععوتهم 

وحضعععععععروا بالفععععععععل 

لمدرسععععععة وأقععععععاموا ل

لقعععاءات معععع الطعععالب 

 بالمدرسة. 

األفععراد الععذين زاروا 

المدرسعععععة وأقعععععاموا 

لقععاءات مععع الطععالب 

 وتاريض الزيارات. 

قعععععععوائم بمسعععععععماء  -

الحضور مع الطعالب 

فععععععععي كععععععععل لقععععععععاء 

 وتوقيعاتهم. 
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 والتقويم المتابعة مرحلة: 

 ، اإلسـتراتيجية لتنفلـذ األول  الخطو  بداية م  وتيدأ الملدان  ق الوا أر  عل  والتقويم المتابعة مرحلة تتم
 الموضـوعة اإلسـتراتيجية أهـداف تحقلـ  م  التأكد هو المرحلة هذه م  والهدف ، التنفلذ انتها  حت  معها وتستمر
 قـد التـ     المشـ  حـ والتقـويم المتابعـة مرحلـة فـ  يـتم ذلـ  سيل  وف  إللها الوصول المراد النتائ  إل  والوصول
 الموضـوعة اإلسـتراتيجية  تنفلـذ يـتم وبالتال  التنفلذ، وتعو   المش    تتراكم ال حت  بأول أوال   التنفلذ عملية تواجه
 عمليــة خطــوا  إيجــاز ويم ــ  ، بنجــا  ط بــه لــد  المســتقي  مهنــة اختيــار فــ  العــام الثــانو   التعلــيم دور لتفعلــ 
 : يل  فيما تراتيجيةاإلس هذه لتنفلذ والتقويم المتابعة

 اإلدار  قيـ  مـ  بالمـدارس للطـ ب المهنـ  التوجيـه عـ  للمسـوولل  شـهر   بشـ   دورية اجتماعا  عقد يتم أن .0
 . لها التابعل  التعليمية

 إنجــا  فــ  لــدورها المــدارس أدا  متابعــة مهمتهــا التعليميــة بــاإلدارا  للطــ ب المهنــ  للتوجيــه لجنــة تشــ   أن .5
 . الط ب  لد المهن  االختيار

 األخصــائ  مثــ  للطــ ب المهنــ  والتوجيــه المهنــ  الــوع  نشــر عــ  المســوولل  قيــام المدرســة مــدير يتــاب  أن .2
 .  دور   بش   المدرس  النشاط ع  المسوولل  والمعلمل  واالجتماع  النفس 

 الــذكا  تبــارا اخ عللهــا طيــ  التــ  الحــاال  كــ  عــ  دوريــا   تقريــرا   المدرســة لمــدير النفســ  األخصــائ  يقــدم أن .1
 . ذل  ونتائ  المدرسة ط ب م  والقدرا 

 اإلنجــازا  عـ  واليـراهل  باألدلـة مــدعما المدرسـة مـدير إلـ  دور   بشــ   االجتمـاع  تقريـرا األخصـائ  يقـدم أن .2
 . المستقي  مهنة اختيار عملية ف  للط ب المهن  واإلرشاد التوجيه مجال ف  بها قام الت  واألعمال

 قـام التـ  األعمـال ُمجمـ  عـ  واليـراهل  باألدلة مدعما   شام    تقريرا   دراس  فص  ك  نهاية ف  لممع ك  يقدم أن .2
 . الجانب هذا ف  بعملها بالقيام الط ب كل  الت  والبحوث األعمال وع  مهنيا الط ب توجيه ف  بها

 عمليـة فـ  بهـا قامـ  التـ  وارواألد منجزاتهـا لكـ  شـام    تقريـرا   دراسـ  فصـ  كـ  نهايـة ف  مدرسة ك  ترف  أن .7
 . الط ب لد  المهن  االختيار

 للقيــام لهــا والمعنــو   المــاد  الــدعم وتقــديم المــدارس تواجــه قــد التــ  المشــ    بحــ  التعليميــة اإلدار  تقــوم أن .1
 .  ط بها لد  المهن  االختيار إنجا  عملية ف  منها المطلوبة باألدوار

 عمليـة إنجـا  أجـ  م  متملز  بمنجزا  قام  مدرسة أفض  دراس  فص  ك  ةنهاي ف  تعليمية إدار  ك  تكرم أن .9
 التابعـة المـدارس بهـا قامـ  التـ  والمنجـزا  األعمـال تقلـيم خ ل م  وذل  ط بها، لد  المستقي  مهنة اختيار
 . الدراس  الفص  ف  لها

 



 م5102(  يناير 93ــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 278 

 الدراسة مراجع

 :  العربية المراجع: أوالا 

 سروق  واحتياجرات والتردري  التعلريم مخرجرات بري  الفجرو  تضيق في المهني واإلرشاد التوجيه ورد" ،(م2002) التومي إبراهيم .1
 الفترر  فري العربيرة العمرل منظمرة برعايرة دبري فري المنعقرد  ، التشـالل  لمخططـ  اإلقليميـة العم  لورشة مقدم بح  ،"العمرل
 .م2002 ديسمبر 7-6 م 

 مهنـة نحـو اتجاهـاتهم وفـ  لمهنتهم الثانوية المدارس ط ب اختيار ف  ر المؤث العوام  ،(م2007) الحوتي محمد إبراهيم .2
 .م12/1/2014 بتاريخ زيار  آخر www.google.com.eg/search?g:على متاح ، اليمنية الجمهورية ف  التعليم

 المعررار  منتبرة: اإلسرنندرية ، إدار   منظـور: التعلـيم ونظـم المقارنــة التربيـة فـ  دراسـا  ،( م2000) أحمرد إبرراهيم أحمرد .3
 .  الحديثة

 . والتوزيع للنشر الفجر دار:  القاهر  ، والتحللل  الوصف  اإلحصا  ،(م 2007)عامر السيد أحمد .4

 فري ميدانيرة دراسة ،"ةالثانوي بالمدارس الطالبي العنف لظاهر  والتربوية االجتماعية األبعاد" ،(م1221) الصغير حسي  أحمد .5
 . م1221 يناير ، عشر الثالث العدد سوهاج، جامعة التربية، كلية مجلة ،التربوية المجلة الصعيد، محافظات بعض

 بالمجرررررال االجتمررررراعيي  لألخصررررا يي  المهنررررري األداء لتطرررروير اإلشررررررا ية الحاجررررات" ،(م2004) الررررررازق  عبررررد حسررررري  أحمررررد .6
 المجلد بالقاهر ، حلوان جامعة ، االجتماعية الخدمة ب لية المقام عشر، الساب  لعلم ا المؤتمر إل  مقدم بح  ،"المدرسي
 .م2004 الخامس،

 جنررو  بررلقليم والنظريررة العمليررة والكليررات باألقسررام العررالي التعلرريم عرر  مقارنررة دراسررة" ،( م2010) المررنعم عبررد عزيررز أحمررد .7
 األدبيـة لألقسـام والجامعـة الثـانو   التعلـيم الطـ ب اتجاه ظاهر  ع  عم  بورشة مقدم بح  ،"سوهاج ومحافظة الصعيد
 مر  الفترر  فري والتكنولوجيرا العلمري البحرث وأكاديميرة سروهاج جامعرة بري  بالتعراون  سروهاج بجامعرة المنعقرد  ، العلمية دون 
 .  م2010 مارس 1 إلى فبراير 21

 ، السرعودية العربيرة المملكرة فري العمرل سروق  طلبراتومت الثانوي  التعليم نظام بي  المواءمة ،( م2004) حسي  ماهر أسامة .1
ــة مجلــة الررنفس، وعلررم التربيررة مجلررة ــة كلي  ص ص الرابررع، الجررزء ، والعشرررون  الثررام  العرردد ، شررمس عرري  جامعررة ،التربي
115- 116. 

 والنشر يمانواإل العلم دار: الشيخ كفر ، واعتماده التعليم وجود  االستراتيج  التخطي  ،(م2010) على سيد محمد أسامة .2
 .والتوزيع

 ميدانيررة دراسررة - العمررل سرروق  ومتطلبرات الجررامعي التعلرريم فرري الخصخصررة ،(م2011) محمرد عطيررة ، حشررم  محمررد أميرر  .10
 .شمس عي  جامعة ، اآلدا  كلية ، دكتورا  رسالة مقارنة،

: التررررررررررررالي الموقررررررررررررع علررررررررررررى مترررررررررررراح مصررررررررررررر، فرررررررررررري العلميررررررررررررة الدراسررررررررررررة كسرررررررررررراد ،(م2010) برررررررررررردر محمررررررررررررد برررررررررررردر .11
http://aafaqcenter.com/index.php/post/222 م12/12/2013 بتاريخ زيار  آخر. 

 األسررربا ) العلميرررة والكليرررات باألقسرررام االلتحررراق عررر  الطرررال  عرررزو  ظررراهر " ،( م2010) حسررراني  محمرررد محمرررد بدريرررة .12
 ،العلميـة دون  األدبيـة لألقسام والجامع  الثانو   التعليم ط ب اتجاه ظاهر   ع عم  بورشة مقدم بح  ،( "والمقترحات

http://www.google.com.eg/search?g
http://aafaqcenter.com/index.php/post/222
http://aafaqcenter.com/index.php/post/222
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 1 إلرى فبرايرر 21 مر  الفتر  في والتكنولوجيا، العلمي البحث وأكاديمية سوهاج جامعة بي  بالتعاون  سوهاج بجامعة المنعقد 
 .  م2010 مارس

 . الوراق مؤسسة: عمان ،والتطيل  النظريا  بل  المهن  النف  علم ،(م2001) القاسم محمود بديع .13

 . الحديث الكتا  دار: الكوي  ، مبسطة تطييقية رؤية التربو ، البح  مناه  ،(م2000) الرشيدي بشير .14

 تعررررررررررديل بعررررررررررد المعررررررررررد  الجديررررررررررد  الدسررررررررررتورية الوثيقررررررررررة ، م5101-5102 دســــــــــتور ، العربيررررررررررة مصررررررررررر جمهوريررررررررررة .15
 .م2012 دستور 

 . الفجر دار:  القاهر  ، النف  وعلم تربيةال ف  البح  أصول،( م 2012)مازن  حسام .16

 منهرا اإلفراد  وكيفيرة الثرانوي  التعلريم فري المعاصرر  العالميرة االتجاهرات ،( م2006) الجراوي  علرى أحمرد الباسر  عبد حس  .17
 . الزقازيق جامعة التربية، كلية ،دكتورا  رسالة مصر، في المنتجة المدرسة تطوير في

 : التالي الموقع على متاح ،السعودية العربية المملكة تجربة التدري  تمهل  ،(م2013) الكريم العبد حسي  .11

 http://www.google.com.eg/search?g.  م10/2/2014 بتاريخ زيار  آخر

 . المعار  دار: القاهر  ، والمستقي  التعليم ،(م1227) الدي  بهاء كامل حسي  .12

 .العلمية الكت  دار:  بيروت ، والتنظيم  الصناع  النف  علم ،(م1222) على وحس  ياسي  حمدي .20
 التربــو   والتخطــي  اإلدار  ،( م2002) رضرروان السررميع عبررد وسررامي الشررال  سررليمان الرررحم  وعبررد دهرري  هللا عبررد خالررد .21

 . الرشد منتبة: الرياض ،3ط ، (عملية وتطييقا  نظرية أس )

 اليونسنو، مهدي، مجدي: ترجمة ،المتاللر العم  عالم ف  والتدريب المهن  الفن  التعليم إص   ،(م2001) ولسون  ديفيد .22
 . 37 - 35 ص ص ، 117 العدد مستقبليات،

 كليرة ، ماجسـتلر رسـالة ، المهنري لالختيرار واالقتصرادية االجتماعيرة المحرددات ،(م2012) محمرد العلريم عبرد محمود ريهام .23
 .بنها جامعة ، اآلدا 

 . والطباعة والتوزيع للنشر المسير  دار: عمان ، النف  وعلم التربية ف  البح  مناه  ،(م2000) ملحم سامي .24

 .الرشد منتبة: الرياض ، 2ط ،النمو نف  علم ف  مقدمة ،(م2002) سليمان أحمد السر .25

ـــةالترب ،(م2007) محمرررد إبرررراهيم الراضررري وعبرررد الحامرررد معجررر  ومحمرررد علرررى إسرررماعيل سرررعيد .26 ـــا  ) اإلســـ مية ي المفهوم
 .الرشد منتبة: الرياض ، 3ط ، (والتطييقا 

 :التالي الموقع على متاح ،األخر   المه  بل  التعليم مهنة ،(م2011) محمود طه سعيد .27

 .الزهراء دار: الرياض ،العصر وقضايا التربية ،(م2002) العطار محمد صابر سالمة .21

 ضرروء فرري العررام الثررانوي  التعلرريم بمرردارس المجتمعيررة المشرراركة لتفعيررل ترررحمق تصررور ،( م2011) السرريد محمررد السرريد سرماح .22
 . المنو ية جامعة التربية، كلية ،ماجستلر رسالة التغيير، إدار  مدخل

 العامرة، الثانويرة المرحلرة فري الخراص والتعلريم الحنرومي التعلريم فري المدرسري المنرا  ،(م2001) نعريم حسرني  يوسف سمية .30
 . المنصور  جامعة ، التربية يةكل ،دكتوراه رسالة

http://www.google.com.eg/search?g
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 المعرفرة دار: اإلسرنندرية ،المدرسـ  المجتمـ  فـ  االجتماعيـة للخدمة المهنية الممارسة ،(م2003) منصرور حس  سمير .31
 .الجامعية

 ،رسـالة ماجسـتلر العرام، الثرانوي  التعليم في تطبيقها وإمنانية التربوية المحاسبية ،( م2005) الغني عبد محمد جمال سهام .32
 .  المنصور  جامعة ، التربية ليةك

 لمستقي  استشرافية رؤية األدل الدول  العلم  مؤتمر إل  مقدم بح  ،" المستقبل وتحديات التعليم" ،(م2013) بدران شبل .33
ــيم ــ  التعل ــالم مصــر ف ــ  والع ــرا  ضــو  فــ  العرب  المنصررور  جامعررة - التربيررة بنليررة المنعقررد ،المعاصــر  المجتمعيــة التالل

 .  م2013 فبراير 21-20 م  الفتر  في بالقاهر  المعر ية الدراسات مركز مع باالشتراك

 فرري مصررر فرري العررام الثررانوي  بررالتعليم دراسرريا المتفرروقي  تعلرريم نظررام لتطرروير مقترررح تصررور ،( م2013) محمررود عيررد صرربري  .34
 .الفيوم جامعة ، التربية كلية ، ماجستلر رسالة األخرى، الدول بعض خبرات ضوء

 رسـالة الجرامعي، برالتعليم االلتحاق في أبنا ها ورغبة لألسر  واالجتماعية االقتصادية الخلفية ،(م1220) أحمد جاسر صديقة .35
 . األردنية الجامعة التربوية، العلوم كلية ،ماجستلر

 رســـالة العولمررة، تحرررديات ضرروء فررري الجررامعي قبررل التعلررريم تطرروير متطلبرررات بعررض ،( م2004) طرره إبرررراهيم طرره صررالح .36
 . المنصور  جامعة ، التربية كلية ،ماجستلر

 . الرشد منتبة: الرياض ،التربو   والتخطي  اإلدار  ف  مقدمة ،(م2007) عمر فاروق  وفدوي  مصطفي الحميد عبد صالح .37

 . األهرام منتبة: القاهر  ، والعشري  الحاد  القرن  تحديا  تواجه كي، الفعال التسو   ،(م2000) الحميد عبد طلع  .31

 التنميررة متطلبررات ضرروء فرري العررام الثررانوي  التعلرريم نظررام لتطرروير مسررتقبلي تصررور( م2003) عيررد الدسرروقي إبررراهيم عاشررور .32
 (. بنها فرع) ، الزقازيق جامعة التربية، كلية ، ماجستلر رسالة ، البشرية

،التعليمية المؤسسا  ف  مهنية تخصصية كممارسة االجتماعية الخدمة" ،( م2013) الخطي  الرحم  عبد .40
 http://www.google.com.eg/search?g التالي الموقع على متاح: 

.م2/2014/ 10بتاريخ زيار  آخر  

 مرر  العلميررة بالشررع  االلتحرراق عرر  العامررة الثانويررة طررال  عررزو  أسرربا " ،( م2013) السررالم عبررد مصررطفى السررالم عبررد .41
 استشـرافية رؤيـة" ، األول الـدول  العلمـ  المـؤتمر إلـ  مقـدم بحـ  ،"ميدانيرة دراسرة" صري والمتخص الطرال  نظر وجهة

 ، المنصرور  جامعرة التربيرة، بنليرة المنعقرد ،المعاصـر  التاللـرا  بعـ  ضو  ف  العرب  والعالم مصر ف  التعليم لمستقي 
 .  م2013 فبراير 21-20 م  بالفتر  بالقاهر  المعر ية الدراسات مركز مع باالشتراك

 ،التربويــة المجلــة ،" الكويرر  بدولررة الشرراملة الجررود  لتحقيررق المطررور  المدرسررية اإلدار  مالمرر " ،(م2000)الغررانم العزيررز عبررد .42
 .276 - 235 ص ص م،2000 يناير عشر، الخامس العدد سوهاج، جامعة التربية، كلية مجلة

 مقدمـة دراسـة ،"(مررن  منحنرى – السرعودية العربيرة المملكرةب الثرانوي  التعلريم تطروير" ،(م2002) الررويس محمرد العزيز عبد .43
 بالتعراون  مسرق  فري المقرام مواجهتهـا، فـ  التطـوير ودور والمسـتقي  الحاضر ف  الثانو   التعليم تواجه تحديا  لمؤتمر

 .م2002 ديسمبر 23- 21 م  الفتر  في اليونسنو مع وبالتعاون  عمان بسلطنة والتعليم التربية  وزار  بي 

http://www.google.com.eg/search?g
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 كليـة مجلـة ،"والعشررون  الحرادي القرن  تحديات ضوء في العربي المعلم إلعداد مستقبلية رؤى " ،(م1227) حجاج الفتاح دعب .44
 - 24 مر  الفترر  فري ، وتطلعرات رؤي  ، العربري العرالم فري الغرد تربية مؤتمر ببحوث خاص عدد ، اإلمارات جامعة ،التربية
 .م1227 ، األول المجلد ،1225 ديسمبر 27

ــدو  مقدمــة ورقــة ،"الخرراص بالقطرراع العمررل أخالقيررات وضررب  تنظرريم فرري العرردل وزار  دور" ،(م2005) خالررد الواحررد عبررد .45  لن
 1 السررعودية، العربيررة بالمملكررة بالريرراض العامررة اإلدار  معهررد فري المنعقررد  ،واألهلــ  الح ــوم  بالقطــاعل  العمــ  أخ قيــا 

 .م2005 مارس

 المعلرم إعرداد بررام  علرى وانعناسراتها الجديرد القررن  فري المدرسرية للمنراه  سرتقبليةم رؤيرة" ،(م2000) حس  محمد على عبد .46
 المنعقـد عربيـة، رؤيـة - الالـد مجتمـ  فـ  العربـ  للمعلم المتاللر الدور مؤتمر إل  مقدم بح  ،"البحري  دولة في وتدريبه
 . األول لدالمج ، م5111 أبري  51-01 م  الفتر  ف  العربية الجامعا  ف  التربية ب لية

 مرررديري  وجهرررة مررر  الطلبرررة تسرررر  ظررراهر  مررر  الحرررد فررري الحنوميرررة األساسرررية المدرسرررة فاعليرررة ،(م2007) خصررراونة عرررون  .47
ــة ،المرردارس  السررنة ،(161) العرردد العلرروم، ودار والثقافررة للتربيررة القطريررة الوطنيررة اللجنررة عرر  تصرردر  مجلررة ،التربيــة مجل
 .110-161 ص ص ،2007 يونيو والثالثون، السادسة

 .الفالح منتبة: الكوي  ،المهن  التوجيه ،(م1223) المشعان سلطان عويد .41

 .المصرية األنجلو منتبة: القاهر  ،م5151 عام حت  والمستقي  الواق  - مصر ف  التعليم ،(م2001) مينا مراد فايز .42

 مجـال فـ  الفرديـة القرارا  ذواتخا الحوافز تحلل  - التربو   التخطي  ،(م2013) وندام. م ودوجالس كيميرر. ن فرانسيس .50
 . العربية النيل مجموعة: القاهر  ، بدراوي  همام: مراجعة زينة، أبو وعاطف أمي  محمد: ترجمة ، التربوية اإلدار 

 رســالة ، الجويررة فهررد الملرر  قاعررد  ضررباط لرردي النفسرري بررالتوافق وعالقترره المهنرري االختيررار ،(م2001) الصرروي  محمررد فررواز .51
 .القرى  أم جامعة ، تربيةال كلية ، ماجستلر

 عرردم ، التعلــيم وجــود  ، التعلــيم إلــ  الوصــول: المصــر   التعلــيم نظــام تواجــه التــ  التحــديا  ،(م2012) كرافرر  كرارولي  .52
 بترراريخ زيررار  آخررر    .www.popcouncil.org:الترالي الموقررع علررى مترراح م،2012 للسرنان، الرردولي المجلررس ، المسراوا  

 م11/1/2014

 أهردا  ضوء في الطبيعي والذكاء المهني الوعي لتنمية الفيزياء في مقترحة وحد " ،(م2013) محمد محمود الاله عبد كريمة .53
 ينراير ، 33 العردد بسروهاج، التربيرة كليرة مجلرة ، التربويـة المجلـة ،" الصرناعية الثانويرة المرحلرة طرال  لردي المهنية التربية
 . 225 - 241 ص ص ، 2013

 لمعالجررة العلرروم تبسرري  فرري الحديثررة التعليميررة للوسررا ل األمثررل االسررتخدام" ،( م2010) الشررري  شررها  الرررحيم عبررد كرروثر .54
 اتجاه ظاهر  ع  عم  بورشة مقدم بح  ،"العلميرة دون  األدبية األقسام نحو والجامعي الثانوي  التعليم طال  اتجاه ظاهر 
 سرروهاج جامعررة برري  بالتعرراون  سرروهاج بجامعررة المنعقررد  ،العلميــة دون  األدبيــة لألقســام والجــامع  الثــانو   التعلــيم طــ ب

 .  م2010 مارس 1 إلى فبراير 21 م  الفتر  في والتكنولوجيا، العلمي البحث وأكاديمية

 ، والتعلريم ربيرةالت وزار : عمران سرلطنة ،وأهملتهـا مفهومهـا - المهنة أخ قيا  ،(م2002) المحروقي خلفان ناصر ماجد .55
 .م2002 ديسمبر ، الداخلية للمنظمة والتعليم للتربية العامة المديرية

http://www.popcouncil.org/
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 رســالة األزهررري، الثررانوي  بررالتعليم العلمرري بالقسررم االلتحرراق عرر  الطررال  عررزو  ،(م1211) المصررري  عرروض سررعد مجرردي .56
 . األزهر جامعة ، التربية كلية ، ماجستلر

 . العربية اللغة مجمع:  القاهر  ،2ط ، وسي ال المعجم ، (دت) العربية اللغة مجمع .57

 فرري والبطالرة الوظيفررة لفررص سرروهاج بمحافظرة الجررامعي قبرل التعلرريم طرال  توقعررات" ،(م1222) محرروس األصررمعي محمرد .51
 الثراني، الجرزء السرابع، العردد سروهاج، جامعرة ، التربيرة كليرة مجلرة ، التربوية المجلة ،" ميدانية تحليلة دراسة - العمل سوق 
 . 152 - 121 ص ص ،1222 يوليو

 البحرروث مجلررة ،" مصررر فرري العامررة بالثانويررة الخصوصررية الرردروس لظرراهر  ميدانيررة دراسررة" ،(م2002) سررالم توفيررق محمررد .52
 . م2002 عشر، السابعة السنة ،( 3) العدد ، المنو ية جامعة ، التربية كلية مجلة ، والتربوية النفسية

 تصرردر  مجلررة ، التربيـة مجلــة ،"والعررالج التشرخي  الخصوصررية الرردروس ظراهر " ،(م1226) حسرر  محمرد صررديق محمرد .60
 ص ،1226 ديسررمبر والعشرررون، الخامسررة السررنة ،(112) العرردد العلرروم، ودار والثقافررة للتربيررة القطريررة الوطنيررة اللجنررة عرر 
 .  52 - 44 ص

 ،االجتماعيـة العلـوم فـ  ودراسا  بحوث ةمجل األخرى، المه  بي  االجتماعية الخدمة منانة" ،(م1217) الحي عبد محمد .61
 .م1217 الثالثة، السنة بالرياض، اإلسالمية سعود ب  محمد اإلمام جامعة

 العلميرة دون  األدبيرة للدراسرات والجرامعي الثرانوي  التعلريم طرال  توجه ظاهر  أسبا " ،( م2010) عثمان الستار عبد محمد .62
 ، العلميـة دون  األدبيـة لألقسـام والجـامع  الثانو   التعليم الط ب اهاتج ظاهر  ع  عم  بورشة مقدم بح  ،" األساسية
 1 إلرى فبرايرر 21 مر  الفترر  فري والتكنولوجيرا العلمري البحث وأكاديمية سوهاج جامعة بي  بالتعاون  سوهاج بجامعة المنعقد 
 .  م2010 مارس

 . المصرية األنجلو نتبةم: القاهر  ، التنمية وقضايا الجامع  التعليم ،( م2011) عز  على محمد .63

 . الكت  عالم: القاهر  ،واقتصادياته التعليم تخطي  ،(م1221) مرسي منير محمد .64

ــيم ،( م2007) محمررد رمضرران و فررالوجي هاشررم محمررد .65 ــانو   التعل ــي د فــ  الث  الجررامعي المنترر :  اإلسررنندرية ،العربيــة ال
 .  الحديث

 دون  األدبيرة للدراسرات والجامعيرة الثانويرة المرحلرة فري الطرال  جرهتو  ظراهر  فري االجتمراعي البعرد" ،(2010) عباد  مديحة .66
 دون  األدبيـة لألقسـام والجامعـة الثـانو   التعلـيم الطـ ب اتجـاه ظـاهر  عـ  عمـ  بورشـة مقـدم بحـ  ، العلميرة الدراسات
 21 مرر  الفتررر  فرري يرراوالتكنولوج العلمرري البحررث وأكاديميررة سرروهاج جامعررة برري  بالتعرراون  سرروهاج بجامعررة المنعقررد  ، العلميــة
 .  م2010 مارس 1 إلى فبراير

 المردارس بأعرداد إحصراء ، اآللـ  والحاسـب للمعلوما  العامة اإلدار  ،(م 2014) سروهاج بمحافظة والتعليم التربية مديرية .67
 .م 2013/2014 الدراسي للعام سوهاج بمحافظة والتالميذ والفصول

 فصـول ،( م2007) بنجرر راشرد وآمنرة الردي  نرور السرميع عبرد وسرامي وليمتر الخالق عبد ونبيل زياد  القادر عبد مصطفى .61
 . الرشد منتبة: الرياض ، 6ط التربية، اجتماعيا  ف 
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 الجامعـة فـ  الب ـالوريوس طلبـة لد  التخصص اختيار ف  المؤثر  العوام ( . 1225)  النوبانى مصطفى طه مصطفى .62
 . األردنية الجامعة ، االعلي الدراسات كلية ، ماجستير رسالة.  األردنية

 التربيررة بمنتر  األعضراء الردول فري التربروي  العمرل مسرتقبل استشررا  وثيقرة ،(م2000) الخلري  لردول العربري التربيرة منتر  .70
 .  الرياض ، الخلي  لدول العربي

 ، اإلعداديـة ةالمرحلـ تطـوير ضـو  فـ  ودوره المهنـ  واإلرشـاد التوجيـه ، والتعليم التربية وزار  ،(2007) البحري  مملكة .71
 .  م2007 المهني، واإلرشاد التوجيه وحد  ، الطالبية الخدمات إدار  والتعليم، التربية وزار 

 الدوليرة العمرل منظمرة منتر : القراهر  ،م5101 الشـباب لتشـالل  القوميـة الخطـة ملخـص ،(م2010) الدوليرة العمرل منظمة .72
 .أفريقيا لشمال

 .  م1212 العربي، المهني التصني  ، العرب  م الع م تب ،(م1212) العربية العمل منظمة .73

 التعلريم مخرجرات بري  المواءمرة مشرروع ، البطالـة مـ  والحد التشالل  لدعم العرب  اليرنام  ،(ت. د) العربيرة العمل منظمة .74
 الموقرررررررررررررررررررع علرررررررررررررررررررى متررررررررررررررررررراح العربررررررررررررررررررري، العمرررررررررررررررررررل منتررررررررررررررررررر  ، العمرررررررررررررررررررل سررررررررررررررررررروق  واحتياجرررررررررررررررررررات والتررررررررررررررررررردري 

:http://www.google.com.eg/search?g م10/2/2014 بتاريخ زيار  آخر 

 مقـدم بحـ  ،"عليهرا التغلر  العلميرة وسربل التخصصرات عر  الطالبرات عرزو  أسبا " ،(م2012) إبراهيم السيد توكل منى .75
 فرري المنعقرد ،( "والحلــول ا التحـدي" الناشـوة بالجامعــا  العلميـة التخصصــا ) المجمعـة لجامعــة األول الـدول  للمـؤتمر
 .م2012 نوفمبر 12-11 م  الفتر  في السعودية العربية المملكة المجمعة، جامعة

 مصرر جمهوريرة فري الثرانوي  التعليم مدارس في اإلعالمية للتربية مقترح تصور ،(م2012) محمد الحمد أبو الفتاح عبد مها .76
 .أسوان جامعة ، التربية كلية ، رماجستل رسالة ، الدولية الخبرات بعض ضوء في العربية

 :  التالي الموقع على متاح ،(م2014) الحر  الموسوعة .77

http://ar.wikipedia.org/wiki.     م10/2/2014 بتاريخ زيار  آخر. 
 .الرشد منتبة:  الرياض ،2ط ،النمو نف  علم،(م2010) الشيخ هللا عبد السر وتاج  أخرس الرحم  عبد نا ل .71

 ، والعشررري  الحررادي القرررن  تحررديات ضرروء فرري العررام الثررانوي  التعلرريم تطرروير متطلبررات ،( م2012) السررميع عبررد طرره نسررري  .72
 .  دمياط جامعة ، التربية كلية ، ماجستلر رسالة

 رســالة الشرراملة، الجررود  يرمعرراي ضرروء فرري المدرسررة علررى المتمركررز اإلصررالح ،( م2010) الفترراح عبررد الحنرريم عبررد نسررري  .10
 . بنها جامعة ، التربية كلية ،دكتوراه

 . م1222 ، 13 السنة ، 43 العدد ،العرب  الخلي  رسالة مجلة ،"التعليم تمهي  معايير" ،( م1222) الجواد عبد الدي  نور .11

 اإلسرتراتيجية اإلدار  مردخل ضروء فري بمصرر العامرة الثانوية المدرسة أداء تطوير ،( م2001) إسماعيل جالل صبحي هبة .12
 . الزقازيق جامعة ، التربية كلية ، ماجستلر رسالة ،

 طررال  لردي الثقررافي الغرزو إشررناليات لمواجهرة مرردخل الرتعلم رسرالة فرري القرومي البعررد ،(م2013) شرفيق محمررد محمرد هردير .13
 . المنصور  جامعة ، التربية كلية ، ماجستلر رسالة ، الثانوية المرحلة

http://www.google.com.eg/search?g
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 العلميررة باألقسرام االلتحراق عر  الثانويرة المرحلرة طالبرات بعرزو  العالقرة ذات العوامرل ،(م2012) ملرة عيلإسرما تركري هنراء .14
 .بالرياض سعود ب  محمد اإلمام جامعة ، االجتماعية العلوم كلية ،ماجستلر رسالة الباحة، بمدينة

 والتالميرذ والفصرول المردارس بأعرداد إحصراء ، اآللـ والحاسـب للمعلومـا  العامـة اإلدار  ،( م2013) والتعلريم التربية وزار  .15
 . الجمهورية مستوي  على م2001/2002 الدراسي للعام الجامعي قبل التعليم في

 والتالميرذ والفصرول المردارس بأعرداد إحصراء ،اآللـ  والحاسـب للمعلومـا  العامـة اإلدار  ،( م2013) والتعلريم التربية وزار  .16
 ..الجمهورية مستوي  على م2002/2010 راسيالد للعام الجامعي قبل التعليم في

 والتالميرذ والفصرول المردارس بأعرداد إحصراء ،اآللـ  والحاسـب للمعلوما  العامة اإلدار  ،( م2013) والتعليم التربية وزار   .17
 .الجمهورية مستوي  على م2010/2011 الدراسي للعام الجامعي قبل التعليم في

 والتالميرذ والفصرول المردارس بأعرداد إحصراء ،اآللـ  والحاسـب للمعلومـا  العامـة دار اإل ،( م2013) والتعلريم التربية وزار  .11
 .الجمهورية مستوي  على م2011/2012 الدراسي للعام الجامعي قبل التعليم في

 لعرامل الدراسري للعام السنوي  اإلحصا ي الكتا  ،اآلل  والحاسب للمعلوما  العامة اإلدار  ،( م2013) والتعليم التربية وزار  .12
 .الجمهورية مستوي  على م2012/2013 الدراسي

 رسـالة العامرة، الثانويرة فري الراسربي  الطرال  احتياجرات لتلبية مقترحة تعليمية بدا ل ،(م2002) الرازق  عبد الحمد أبو وفاء .20
 .شمس عي  جامعة ، التربية كلية ، ماجستلر

 . الخلي  لدول العربي التربية منت : الرياض ،البشرية التنمية وأزمة التربية ،(م2002) الشراح أحمد يعقو  .21

 علرى متراح ، م5102 ينـاير العربيـة، الـدول فـ  التعلـيم - للجميـ  التعلـيم لرصـد العـالم  التقريـر ،(م2013) اليونسنو .22
 م14/2/2014 بتاريخ زيار  آخر www.efareport.unesco.org: التالي الموقع

http://www.efareport.unesco.org/
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