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  ص الدراسةــملخ
  .ضباط قاعدة الملك فهد الجويةلدى النفسي وعالقته بالتوافق  ر المهنياالختيا :عنوان الدراسة
  :سعت الدراسة الحالية إلى محاولة التحقق من األهداف التالية :أهداف الدراسة

التعرف على ترتيب محددات االختيار المهني لدى ضباط قاعدة الملك فهد الجويـة وفقـاً لتخصصـاتهم     -١
  ).إداري –فني  –طيار (

 .على طبيعة العالقة بين االختيار المهني والتوافق النفسي لدى ضباط قاعدة الملك فهد الجويةالتعرف  -٢
التحقق من وجود فروق بين ضباط قاعدة الملك فهد الجوية في محددات االختيار المهني تبعاً للمتغيرات  -٣

 ١٥كثر مـن  أ –ألف ريال  ١٥أقل من (الراتب  -ب   ).إداري –فني  –طيار (التخصص  -أ :التالية
 ).مقدم فما فوق – فأقلرائد (الرتبة العسكرية  -ج   ).ألف ريال

 :التحقق من وجود فروق بين ضباط قاعدة الملك فهد الجوية في التوافق النفسي تبعاً للمتغيرات التالية -٤
  .الرتبة العسكرية -ج    . الراتب -ب     .التخصص -أ

طيار (اط قاعدة الملك فهد الجوية في التخصصات المختلفة تكونت عينة الدراسة الحالية من ضب :عينة الدراسـة 
  .إداري) ٤٠(فني، ) ٤٤(طيار، ) ٥٦(ضابطاً بواقع ) ١٤٠(قوامها ) إداري –فني  –

  :استخدم الباحث في دراسته األدوات التالية :أدوات الدراسة
 ).ت.د(إعداد نجاتي . نفسياختيار التوافق ال  -ب     ).إعداد الباحث(مقياس محددات االختيار المهني  -أ

  :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية :األساليب اإلحصائية
 .T.test) ت(اختبـار   -٣ .معامالت ارتباط بيرسون -٢  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -١
  .One way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه  -٤

  :دراسة عن ما يليأسفرت نتائج ال :نتائج الدراسة
وجود اختالف في ترتيب محددات االختيار المهني لدى ضباط قاعدة الملك فهد الجوية وأخذت الترتيـب   -١

وجاء بعد محددات الذات في ) طيار، إداري، فني(في جميع أبعاد مقياس محددات االختيار المهني  التالي
  .قع احتل الترتيب األخيرالترتيب األول لدى عينة الدراسة الكلية، وبعد اللذة والوا

بين درجات محددات االختيار المهني ) ٠.٠١(وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى  -٢
 .وبين درجات أبعاد التوافق النفسي والتوافق العام لدى أفراد عينة الدراسة

ن ضباط قاعدة الملك وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات محددات االختيار المهني بي -٣
 . الجوية في أبعاد المقياس األربعة، وجاءت هذه الفروق لصالح تخصص طيار فهد

بين متوسطات درجات محددات االختيار المهنـي  ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٤
 .بين ضباط قاعدة الملك فهد الجوية ترجع لمتغير الراتب وذلك لصالح الراتب األعلى

م وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات محددات االختيار المهني ترجـع لمتغيـر   عد -٥
 .الرتبة العسكرية

بين متوسطات درجات أفراد العينة على اختبـار  ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٦
 .ك التوافق العامالتوافق النفسي ترجع لمتغير التخصص وذلك على بعد التوافق االجتماعي وكذل

بين متوسطات درجات أفراد العينـة علـى اختبـار    ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ٧
التوافق النفسي ترجع لمتغير الراتب وذلك على بعد التوافق المنزلي والتوافق العام وذلـك لصـالح الراتـب    

 .األعلى
متوسطات درجات أفراد العينـة علـى اختبـار     بين) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ٨

التوافق النفسي ترجع لمتغير الرتبة العسكرية وذلك على بعد التوافق االنفعالي والتوافق العام لصالح رتبة مقدم 
 .فأعلى

  :توصيات الدراسة
  .سيتقديم المساندة والدعم االجتماعي لمساعدة الملتحقين الجدد بالحياة العسكرية على التوافق النف -١
تنظيم دورات تدريبية وبرامج إرشادية تستهدف مساعدة العسكريين على تحقيق التوافق النفسـي مـع    -٢

 .ظروف ومتطلبات العمل العسكري
 .االهتمام بالمزيد من العناية والرعاية المادية والمعنوية للعسكريين وأسرهم -٣



 

 

The study abstract 
The study title : the  occupational choice and its relation to the psychological adjustment  of the officers of the 

king Fahad  air force base 
The study objectives : the  recent study attempts to achieve the following objectives :  
١- Recognizing the order of the determinants of the occupational choice of the  officers of the king Fahad  air 

force base according to their specialties [ pilot – technician – administrative ] 
٢- Recognizing  the nature of the relationship between the occupational choice and the psychological adjustment  

of  the officers of the king Fahad  air force base. 
٣- Verification of the existence of differences between the officers of the king Fahad  air force base in  different 

specialties [ pilot – technician – administrative ]  according to the following variables : a- specialty : [pilot – 
technician – administrative ]  b- the salary [ less than ١٥,٠٠٠ riyals – more than ١٥,٠٠٠ riyals  ]  c- the 
military rank [ major or lower rank   and colonel or higher rank .  

٤- Verification of the existence of differences between the officers of the king Fahad  air force base in the 
psychological adjustment  according to the following variables [ a- specialty – b- salary  c- the military rank   

The study sample : The recent study sample is composed of the officers of the king Fahad  air force base in the  
various specialties [ pilot -  technician – administrative ] . The sample includes ١٤٠ officers [ ٥٦ pilots  - ٤٤ 
technicians ٤٠ administrative ].  
The study  tools : The researcher used  the following tools in his research : 
A) the occupational choice determinants scale [ prepared by the researcher]. 
B) The choice of psychological adjustment  prepared by Najaty { D.T }.  

The statistical  techniques: The researcher used the following statistical  techniques :  
١- The mathematical averages and the norm deviation .  
٢-  The Pierson coefficient factor.   
٣- T. test  
٤- One way ANOVA.  
The study results : the study has given the following results :  
١- The existence of a difference in the determinants of the occupational choice of the  officers of the king Fahad  

air force base. This represents the second grade among  all the criteria of the occupational choice 
determinants scale[ pilot – administrative -  technician ] this comes next the determinants of oneself in the 
first grade of the study sample of the college . 

٢- There is a positive coefficient  of statistical significance  at the level          ( ٠,٠١) between the points of the 
determinants of the occupational choice and the points of the psychological significance and the public 
adjustment  as for the sample of the research  

٣- There differences of statistical significance in the averages of points of  the determinants of the occupational 
choice among the officers of King Fahad air force  in terms of the four criteria scale .  

٤- There are differences of  statistical significance at the level [٠,٠١ ] between the averages of  the points of  
occupational choice of the  officers of the king Fahad  air force base  which is due to the salary variable in 
favor of the higher salary .  

٥- There are no differences of statistical significance between the averages of  the points of the determinants of 
the occupational choice which is due to the military rank .  

٦- There are differences of statistical significance at the level of [ ٠,٠١] between the averages of the points of the 
sample group on the test of psychological adjustment  that is due to the variable of the specialty  according to 
the criteria of the social adjustment  and the public adjustment .  

٧- There  are differences of statistical significance at the level of [٠,٠١] between the averages of the points of the 
sample group on the test of the psychological significance that is due to the variable of the salary .  

٨- There are differences of statistical significance [٠,٠١] between the averages of the points of the sample group 
on the test of the psychological adjustment  as for the variable of the military rank according to the emotional 
adjustment  and the public adjustment  in favor of the rank of a colonel  or a higher rank . 

       Recommendations of the study :  
١- offering  social support to help the newcomers to the military life to achieve some kind of psychological 

adjustment  .  
٢- Organizing  training courses and guidance programs with the aim of helping the military men  to achieve 

some kind of psychological adjustment  with the conditions and requirements of the military work .  
٣- Paying much material  and spiritual care  for the military men and their families.   
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  .. من أجلي رضيعاً،، وعلما�ي وأدبا�ي صغرياً إىل من شقيا 
  .. إىل من وجها�ي كثرياً

  .. أطال ا بقاءمها.. إىل والدي العزيزين   
  .. وهيأت يل األسباب وباركت يل منتهياً.. إىل من وقفت إىل جا�يب مبتدئاً 

  . إىل زوجيت العزيزة الغالية
  .. يت ال تنضبإىل ينابيع احملبة ال  
  .. إىل فلذات األكباد 
  ..إليهم مجيعاً أقدم هذا اجلهد   

  
  فواز بن محمد الصويط
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احلمد هللا عىل دوام فضله وإسباغ نعمه وعطائه أن منَّ عيلَّ بإمتام هـذه الدراسـة, والصـالة 

ىل النـور, وعـىل آلـه والسالم عىل نبي اهلد املبعوث رمحة للعاملني, أخرج الناس مـن الظلـامت إ
 . وصحبه وسلم

; لتفضـله حممد جعفر مجل الليـل/لسعادة األستاذ الدكتورأتقدم بشكري وتقديري واحرتامي  −
فليبارك اهللا لـه . ومساندةٍ مستمرةٍ  باإلرشاف عىل هذه الدراسة, ولكل ما قدمه من توجيهاتٍ 

 . هذا اجلهد, وجيعله يف ميزان حسناته

حسـني عبـدالفتاح /الـدكتورسـعادة إىل عضوي جلنـة املناقشـة  كام أتقدم بشكري وتقديري −
عىل تفضـلهام باملوافقـة عـىل مناقشـة  ;هشام حممد إبراهيم خميمر/وسعادة الدكتور الغامدي,
 . فجزاهم اهللا عني خري اجلزاء. الدراسة

هشام حممد إبـراهيم / الدراسة, سعادة الدكتورحمكمي  األساتذةسعادة والشكر موصول إىل  −
 . أمحد السيد حممد إسامعيل/ مر, وسعادة الدكتورخمي

 . بصورة كبرية فهم مني خالص الشكر والتقديروالشكر لعينة الدراسة الذين جتاوبوا معي  −

وزارة التعلـيم العـايل يف اململكـة العربيـة كل ما تعنيه كلمة الشكر من معانٍ سامية, أقدمها إىل و −
; إلتاحتهم قسم علم النفس –القر ممثلة يف كلية الرتبية جامعة أم وإىل . السعودية البلد املعطاء

 . الفرصة يل إلكامل دراسة مرحلة املاجستري, فجزاهم اهللا عني خري اجلزاء

عبـدالعزيز / نمى فوزان اجلعيد, واملقـدم الطيـار/ سعادة العميد الطياروالشكر موصول إىل  −
 . الزبيدي إبراهيم بن عبدالرمحن/ والوكيل الرقيبزنان الزهراين, 

, وعـىل األخـصمجيع أفراد عائلتيكام أشكر  −  والـديّ العزيـزين ; ملا قدموه من دعم ومساندةٍ
فضل كبري بعـد اهللا يف مسـاعديت, وتـذليل الصـعاب أمـامي  مكان هلالذين العزيزة  زوجتيو

 . خالل مشوار دراستي

ادق بـأن جيعـل دعاء صـ. كل من ساهم برأي وجهود وبمساعدة يف إنجاز هذه الدراسةوإىل  −
 . ذلك يف ميزان حسناهتم

  الباحث
  فواز بن حممد الصويط
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 رقم الصفحة                 املوضـــوع 
 أ  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ملخص الدراسة 

 ب  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية 
  ج  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  اإلهداء 

 د  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  شكر وتقدير 
 هـ  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  قائمة املحتويات 

 ط  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  قائمة اجلداول 
 ل  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  قائمة املالحق 

 لالفصل األو
 مدخل إىل الدراسة 

 ٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  مقدمة  − 

 ٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  مشكلة وتساؤالت الدراسة  − 

 ٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أمهية الدراسة  − 

 ٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أهداف الدراسة  − 

 ٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  مصطلحات الدراسة  − 

 ٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  حدود الدراسة  − 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  ١١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  اإلطار النظري: أوالً 

 ١١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  االختيار املهني  −١
 ١١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  مفهوم االختيار املهني  − 

 ١٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ر املهني أمهية االختيا − 



 

 

 ١٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أسس اختيار الفرد ملهنته  − 

 ١٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  فوائد االختيار املهني  − 

 ١٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  العوامل املؤثرة يف االختيار املهني  − 

 ٢٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نظريات االختيار املهني  − 

 ٢٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نظريات الشخصية : أوالً 

 ٣٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نظريات مفهوم الذات : ثانياً 

 ٤٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  النظرية االجتامعية لالختيار املهني : ثالثاً 

 ٤٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  حليلية يف االختيار املهني النظرية الت: رابعاً 

 ٤٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  التوافق النفيس  −٢
 ٤٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  معنى التوافق النفيس  − 

 ٤٦  −−−−−−−−−−−−−−  ) املحيط الداخيل بالفرد(االجتاه اخلاص بالفرد : أوالً 

 ٤٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  االجتاهات اخلاصة بالبيئة : ثانياً 

 ٤٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  اجتاه تكاميل : ثالثاً 

 ٥٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  النظريات املفرسة للتوافق  − 

 ٥٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  التحليل النفيس  يةنظر
 ٥١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  السلوكية النظرية 

 ٥٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  النظرية الوجودية 
 ٥٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  النظرية اإلنسانية 

 ٥٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  خطوات التوافق  − 

 ٥٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أساليب التوافق  − 

 ٥٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أبعاد التوافق  − 

 ٥٧  −−−−−−−−−−−−−−−  بعض اجلوانب النفسية يف االختيار املهني والتوافق  − 

 ٥٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  امليول املهنية : أوالً 



 

 

 ٥٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  القيم : ثانياً 
 ٥٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  عوامل الشخصية : ثالثاً 

 ٦٠  −−−−−−−−−−−−− يف االختيار املهني والتوافق بعض اجلوانب االجتامعية  − 

 ٦٢  −  طبيعة العالقة بني االختيار املهني والتوافق النفيس يف جمال احلياة العسكرية − 

 ٦٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الدراسات السابقة : ثانياً  − 

 ٦٥  −−−−−−−−−−−−  الدراسات التي تناولت االختيار املهني والتوافق بشكل عام  −١
 ٦٦  −−−−−−−−  ملتغريات الدراسات التي تناولت االختيار املهني يف عالقته ببعض ا −٢
 ٦٨  −−−−−−−−−  الدراسات التي تناولت التوافق النفيس يف عالقته ببعض املتغريات −٣

 ٧٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  تعقيب عىل الدراسات السابقة 
 ٧٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   فروض الدراسة: ثالثاً 

 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسةمنهج و

 ٧٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  مقدمة  − 

 ٧٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  منهج الدراسة  − 

 ٧٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  جمتمع الدراسة  − 

 ٧٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  عينة الدراسة  − 

 ٧٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الدراسة  أدوات − 

 ٩٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ليب اإلحصائية األسا − 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 ٩٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نتائج الفرض األول ومناقشتها: أوالً  − 

 ٩٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نتائج الفرض الثاين ومناقشتها: ثانياً  − 



 

 

 ١٠٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نتائج الفرض الثالث ومناقشتها: ثالثاً  − 

 ١٠٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ناقشتهانتائج الفرض الرابع وم: رابعاً  − 

 ١٠٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نتائج الفرض اخلامس ومناقشتها: خامساً  − 

 ١١٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نتائج الفرض السادس ومناقشتها: سادساً  − 

 ١١٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نتائج الفرض السابع ومناقشتها: سابعاً  − 

 ١١٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نتائج الفرض الثامن ومناقشتها: ثامناً  − 

 الفصل اخلامس
 ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات

 ١٢١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أوالً ملخص الدراسة − 

 ١٢٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نتائج الدراسة : ثانياً  − 

 ١٢٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  توصيات ومقرتحات الدراسة : ثالثاً  − 

 ١٢٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الدراسات والبحوث املقرتحة : رابعاً  − 

 ١٢٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  املراجع  − 

 ١٣٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  املالحق  − 
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 رقم الصفحة املوضوع رقم اجلدول
 ٧٧ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص  ١
 ٧٨ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الراتب الذي حيصل عليه الضابط  ٢
 ٧٨ حسب الرتبة العسكرية توزيع أفراد عينة الدراسة  ٣

٤  
قيم معامالت االرتباط بني درجة كل بعد عىل حدة والدرجة الكلية 

 ملقياس حمددات االختيار املهني
٨١ 

 ٨٢ قيم معامالت االرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للبعد  ٥
 ٨٣ قيمة ثبات مقياس االختيار املهني  ٦
 ٨٣ والثاين معامالت االرتباط بني التطبيق األول  ٧

٨  
معـامالت االرتبـاط بـني املقـاييس (قيمة الصدق الختبار التوافـق 

 ) الفرعية والدرجة الكلية لالختبار
٨٨ 

 ٨٨ قيمة ثبات اختبار التوافق يف الدراسة احلالية   ٩
 ٨٩ تعديل بعض عبارات مقياس التوافق   ١٠

١١  
معامالت االرتباط بني درجـة كـل بعـد والدرجـة الكليـة ملقيـاس 

 وافقالت
٩٠ 

١٢  
قــيم معــامالت االرتبــاط بــني التطبيقــني األول والثــاين عــىل عينــة 

 )٦٠= ن (استطالعية من ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية 
٩١ 

١٣  
قيمة ثبات اختبار التوافق باستخدام التجزئة النصفية ومعامـل ألفـا 

 كرونباخ
٩٢ 



 

 

 رقم الصفحة املوضوع رقم اجلدول

١٤  
بـار املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات أفراد العينـة يف اخت

 حمددات االختيار املهني وفقاً لتخصصاهتم
٩٥ 

١٥  
معامالت ارتباط بريسون بـني درجـات حمـددات االختيـار املهنـي 

 اجلوية ودرجات التوافق النفيس لد ضباط قاعدة امللك فهد
٩٨ 

١٦  
نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه لداللـة الفـروق بـني متوسـطات 

 ت االختيار املهنيدرجات أفراد العينة عىل مقياس حمددا
١٠٠ 

١٧  
نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجـات 

 أفراد العينة يف الدرجة الكلية وفقاً ملتغري التخصص
١٠١ 

١٨  
نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجـات 

 أفراد العينة يف بعد حمددات الذات
١٠٢ 

١٩  
يح داللة الفروق بني متوسطات درجـات نتائج اختبار شيفيه لتوض

 أفراد العينة يف بعد حمددات الشخصية
١٠٣ 

٢٠  
نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسـطات درجـات 

 أفراد العينة يف بعد املحددات االجتامعية واالقتصادية والثقافية 
١٠٥ 

٢١  
ت نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسـطات درجـا

 أفراد العينة يف بعد حمددات اللذة والواقع
١٠٦ 

٢٢  
لتوضيح داللة الفروق بني متوسـطات درجـات » ت«نتائج اختبار 

 أفراد العينة عىل اختبار حمددات االختيار املهني وفقاً ملتغري الراتب
١٠٨ 

٢٣  
لتوضيح داللة الفروق بني متوسـطات درجـات » ت«نتائج اختبار 

حمددات االختيار املهنـي وفقـاً ملتغـري الرتبـة أفراد العينة عىل اختبار 
 العسكرية

١١٠ 



 

 

 رقم الصفحة املوضوع رقم اجلدول

٢٤  
نتائج حتليل التباين أحادي االجتـاه لداللـة الفـروق بـني متوسـطات 

 درجات أفراد العينة عىل اختبار التوافق النفيس
١١١ 

٢٥  
نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجـات 

 جتامعي وفقاً ملتغري التخصصأفراد العينة يف بعد التوافق اال
١١٢ 

٢٦  
نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجـات 

 أفراد العينة يف بعد التوافق العام وفقاً ملتغري التخصص
١١٤ 

٢٧  
لتوضيح داللة الفروق بني متوسـطات درجـات » ت«نتائج اختبار 

  الراتبأفراد العينة عىل اختبار التوافق النفيس وفقاً ملتغري
١١٦ 

٢٨  
لتوضيح داللة الفروق بني متوسـطات درجـات » ت«نتائج اختبار 

 أفراد العينة عىل اختبار التوافق النفيس وفقاً ملتغري الرتبة العسكرية
١١٨ 
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 رقم الصفحة امللحق  موضوع رقم امللحق

١ 
 مقياس االختيار املهني 

 ١٣٤ إعداد الباحث 

٢ 
 األسايس بار التوافق النفيس اخت

 ١٤٢ )ت. نجايت, د (إعداد ترمجة 

 ١٤٦ اختبار التوافق النفيس يف الدراسة احلالية  ٣
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فهـو . املهني أثر بعيد يف شخصية الفرد يف حياته احلارضة واملقبلة ختيارلالال شك أن 
الصحيح حييل  االختيارف. الفشلأو  قرار مصريي حاسم حيدد مستقبلة ويرسم له معامل النجاح

 االقتصـاديةهنـي كثـرياً مـن املنـافع امل االختيـاركام حيقق . الشباب إىل طاقات خالقة ومنتجة
ملناسبة لـه يـؤدي إىل الفرد للمهنة ا اختيارفإن  االقتصاديةفمن الناحية . والنفسية ةاالجتامعيو

إىل تغيـري  اضـطرارهوكـذلك عـدم . وزيادة أجره وارتفاع مستواه يتهترق واحتامل زيادة كفايته
ؤسسة قـد أنفقـت الكثـري عـىل تكون امل نأوبعد . عملة بعد أن يكون قد قىض فيه وقتاً طويالً 

 .تدريبه وتعليمه
مسـايرة عـدم القـدرة عـىل اخلاطئ قد يؤدي إىل سوء توافق الفـرد مـع  االختياروأن 

 .روج عليها والصدام معهاوتقاليد واخل وأعرافاملجتمع بام فيه من معايري 
فـرد  لصحية وجيعلهإجيايب بحالة الفرد ااملهني الصحيح قد حيدث أثر  االختياروكام أن 

ىل بقـدر مـن املرونـة ويـتح. شـعوريةرصـاعات الداخليـة الشـعورية والالمتوافق خيلو من ال
الكثري من األفـراد نحـو مهـن معينـة  ويتجه. مالئمة باستجاباتثرات املهنية ويستجيب للمؤ

التـي  املهـن اختيارإىل  يميلونأن األفراد  "سوبر"ويقول . ويلتحقون هبا نتيجة ميوهلم نحوها
نتيجة مـا يتمتـع بـه أو  عن أنفسهم والتعبري. يستطيعون من خالهلا حتقيق مفهومهم عن ذاهتم

بني أنامط الشخصية مع أنـامط  املزاوجةأن  "هوالند"ويفرتض  .الفرد من سامت يف شخصيته 
هنـاك كـام أن  املهنـي والتحصـيل واإلنجـاز واإلبـداع االستقرارإىل البيئة التي تشبهها يؤدي 

  جمر حياته كلها بام يف ذلك قراراتهعديد من العنارص خارج قدرة الفرد تلعب دوراً هاماً يفال
التـي ينتمـي إليهـا الفـرد وتـأثري األرسة مـن دخـل  االجتامعـياملهنية مثل الطبقة  اتهاختيارو

كـام يمكـن أن يكـون . البيئـة واملجتمـع املحـيلو وطموح الوالدين وأثر األخوة واألخـوات



 

 

األحـداث الواقعـة بالصـدفة تلعـب دوراً مهـامً يف  إىل أن "باندورا" حيث أشار دوراً للصدفة 
 ).م١٩٩٩, العزةوعبداهلادي ( .إلنسانتشكيل حياة ا

 عامل واحد بعينـة بـل نتيجـة تفاعـلنتيجة ل مهنتهفإن اإلنسان ال خيتار وعىل األغلب 
تكون بعض تلـك العوامـل ذاتيـة وقد . االختيارالتي تؤثر عىل هذا  املختلفةعدد من العوامل 

املكتسب وأخـر خارجيـة تتصـل بالبيئـة أو  النفيس الفطري وتكوينهتتصل بشخصية الفرد 
والواقـع أن . وفـرض التقـدم فيهـا املختلفـةبـاملهن  االلتحـاق وإمكانيةوالثقافية  االجتامعي

غري الصاحلة التي و أ بالكثري من الدوافع والعادات الصاحلة زاخرة ونفسه مهنتهاإلنسان خيتار 
ويف . سة والزمالء الذين رافقهماملدرأو  أكتسبها تدرجيياً من األرسة التي نشأ فيها طفالً صغرياً 

 ).٢٠٠٥,الراهدي . (أرستهنتمي إليها تالتي  ةاالجتامعيل الطبقة ظ
أن وضع املرء يف املهنة التي تناسبه من العوامل التي تسـاعده ) م١٩٩٧(وير زهران 

تزان الذايت واالجتامعي, عىل اعتبار أن املهنة هي اهلدف الذي يسعى إليـه الفـرد لكـي عىل اال
يصبح عضواً يف املجتمع مستقالً عن أرسته, فام مل حتقق املهنة للفـرد االستحسـان االجتامعـي 

وعـدم  تـهإنتاجيالذي ينشده فإن سعادته ال تتحقـق وبالتـايل سـيرتتب عـىل ذلـك انخفـاض 
ان, وعىل العكس من ذلك, فعندما تكون املهنة مناسبة ملن يعمل هبـا يكـون إحساسه باالطمئن

 .قادراً عىل التفوق فيها والرتقي إىل أعىل قمة من سلم مهنته
االختيــار املهنـي املناســب يـؤدي إىل حتســني  أنعـىل ) م١٩٩٥(كـام يؤكـد اخلطيــب 

لعمل الذي يناسبه فيساعده عـىل العالقات اإلنسانية يف املجاالت املختلفة نظراً ملامرسة الفرد ل
 .زيادة ثقته بنفسه ورفع معنوياته ورضاه وسعادته فيسهل تعامله مع اآلخرين

الشخص الذي خيتـار عـادة املهنـة التـي  إىل أن) م١٩٩٩( والعزة عبداهلاديكام أشار 
ا تتفق مع سامته الشخصية وميوله وقدراته فإن ذلك يؤدي إىل شعوره بالسعادة وحتقق له الرض

 .النفيس



 

 

عىل أن نجاح الفرد يف حتقيق نمو ذايت مهني يتميـز بـالنمو ) م٢٠٠٢(ويؤكد أبو عطية 
واالستكشاف واالستقرار واملحافظة وتقبل األعذار, جيعله حيقق الرضا والسـعادة يف العمـل 

 .مد احلياة
االختيـار املناسـب للمهنـة يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً  إىل أن) م٢٠٠٥(ويشري الراهـدي 

وإجيابياً بالصحة النفسية للفرد حيث ير أنه كلام كان اختيار الفرد ملهنتـه مناسـباً كـان ذلـك 
الفرد أقرب إىل الصحة النفسية, عالوة عىل ما حيققه االختيار املهني للعمل املناسب من راحة 
ر ورخاء اقتصادي ومعييش ينعكس عليه من خالل آثار التوافق املهني كنتيجة منطقية لالختيـا

 .السليم
وبعد اطالع الباحث عىل بعض الدراسات السابقة املتاحة, وجد أهنا تناولت جمموعـة 

رو, رمـان, قته ببعض املتغـريات, مثـل دراسـات تمن املوضوعات مثل االختيار املهني وعال
نقـالً عـن (هوالند والتي تناولت االختيار املهنـي وعالقتـه بعوامـل الشخصـية واحلاجـات 

 ).م١٩٩٣املشعان, 
النفيس وعالقته بـبعض املتغـريات, مثـل وكذلك تناول البعض منها موضوع التوافق 

, )م١٩٩٠(, هـد املشـاط )هــ١٤٠٥(, الغنيمـي )م١٩٨٤(دراسات كـل مـن رشـا عـيل 
 ). م٢٠٠٤(, وعبري عسريي )م١٩٩٧( الشناوي

هني وقد الحظ الباحث أن هذه الدراسات مل تتطرق إىل دراسة العالقة بني االختيار امل
والتي تناولت العالقة بني االختيار املهني ) م٢٠٠٢(والتوافق النفيس فيام عدا دراسة برغوث 

 . والعملية التوافقية اإلجيابية لطلبة الكلية احلربية يف مرص
 لذا سوف تسعى الدراسة احلالية إىل حماولة التعرف عىل حمددات االختيار ا ملهني لد

يف  –وعالقة ذلك بمد توافقهم النفيس, حيث مل جيد الباحث  ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية
 .دراسات يف البيئة السعودية تناولت هذا املوضوع بالبحث والدراسة –حدود اطالعه 
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ــاة األفــراد احلــارضة  ــة يف حي ــار املهنــي مــن املوضــوعات ذات األمهي يعتــرب االختي
السـلبية عـىل احلالـة أو  ؤدي هذا االختيار إىل الكثري مـن اآلثـار اإلجيابيـةواملستقبلية, حيث ي

النفسية لألفراد, مما قد ينعكس عـىل صـحتهم النفسـية وعـىل مـد تـوافقهم, وبالتـايل عـىل 
 .مقدرهتم عىل اإلبداع واإلنجاز واإلنتاج وعىل مد االستقرار املهني

ملناسب للمهنة يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً عىل أن االختيار ا) م٢٠٠٥(اهدي ولقد أكد الر
الدراسـة  ونظراً لعدم وجود دراسات مبارشة للموضوع فـإنوإجيابياً بالصحة النفسية للفرد, 

إىل حماولة التعرف عىل حمددات االختيار املهني لد ضـباط قاعـدة امللـك فهـد تسعى احلالية 
ولة اإلجابة عـىل التسـاؤالت اجلوية وعالقة ذلك بمد توافقهم النفيس وذلك من خالل حما

 :التالية
 ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية?ترتيب حمددات االختيار املهني لد ما  −١
لـد النفيسـ ذات داللة إحصائية بني االختيار املهني والتوافق  يةهل هناك عالقة ارتباط −٢

 ?ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية
 إىلترجـع اجلويـة  امللـك فهـد املهنـي لـد ضـباط قاعـدة االختيارفروق يف  هناكهل  −٣

 ?)الرتبة العسكرية – الراتب – التخصص(
ترجـع إىل هـد اجلويـة لـد ضـابط قاعـدة امللـك فالنفيسـ فروق يف التوافـق  هناكهل  −٤

 ?)الرتبة العسكرية – الراتب – التخصص(
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ر املهنـي والتوافـق تكمن أمهية الدراسة احلالية يف حماولة التعرف عىل حمددات االختيا
النفيس لد عينة من ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية وفقاً لبعض املتغـريات مثـل التخصـص 

 .ومدة اخلربة والراتب وهلذه الدراسة أمهية من الناحيتني النظرية والتطبيقية



 

 

فمن الناحية النظرية تسهم الدراسة احلالية يف تقديم املعلومات وإثراء اجلانب النظري 
 –يف حدود اطالعه  –يتعلق بمجال االختيار املهني والتوافق النفيس حيث الحظ الباحث فيام 

وجود ندرة يف الدراسات والبحوث السابقة العربية التي تناولت هذا اجلانب وبصـفة خاصـة 
يف اململكة العربية السعودية وكذلك لد عينة هذه الدراسة وهي من ضباط قاعدة امللك فهد 

 .اجلوية
الناحية التطبيقية ففي ضوء ما قد تسفر عنه الدراسة احلالية مـن نتـائج يمكـن  أما من

االستفادة منها يف تصميم وإعداد بعض الربامج اإلرشادية التي يمكـن أن تسـاعد يف حتسـني 
جوانب التوافق النفيس املختلفة لد ضباط قاعدة امللك فهـد اجلويـة, كـام يمكـن أن تسـهم 

التدريبية والنفسـية التـي تسـاعد الضـباط عـىل ضع بعض الربامج نتائج الدراسة كذلك يف و
 .التوافق والتعامل بكفاءة وفاعلية مع ظروف العمل ومتطلباته املختلفة
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الختيـار املهنـي لـد ضـباط االكشف عن حمددات هتدف الدراسة احلالية إىل حماولة 
لتوافق النفيس, وذلك من خالل التعرف عىل مـا قاعدة امللك فهد اجلوية ومد عالقة ذلك با

 :ييل
 .معرفة ترتيب حمددات االختيار املهني لد ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية −١
لـد ضـباط قاعـدة  ة بني االختيار املهني والتوافـق النفيسـقالتعرف عيل طبيعة العال −٢

 .امللك فهد اجلوية
يف االختيـار املهنـي تبعـاً ويـة بني ضباط قاعدة امللك فهد اجلفروق  التحقق من وجود −٣

 . ورتبهموالراتب يف ختصصاهتم  لالختالف
يف التوافـق النفيسـ تبعـاً قاعدة امللك فهد اجلويـة ضباط بني فروق التحقق من وجود  −٤

  .ورتبهموالراتب لالختالف يف ختصصاهتم 
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١ JאאW 

من املهن حسب قدراته وميوله وسامته الشخصية وظروفـه اختيار الفرد ملهنة  يقصد به
االجتامعية ويشمل هذا املفهوم ثالث خطوات تبدأ بمعرفة الفـرد لنفسـه مـن حيـث قدراتـه 
وميوله وسامته الشخصية, ومروراً بمعرفة املهن املختلفـة ومـا تتطلبـه مـن قـدرات وسـامت 

. ابقتني حتـى يـتم االختيـار السـليموتعليم وتدريب, ثم أخرياً مطابقة الفرد للخطوتني السـ
 ).١٩٧٥بطرس, (

 :ويقصد الباحث بمحددات االختيار املهني يف الدراسة احلالية
جمموعة العوامل النفسية واجلسمية والبيئية واملعرفية واالجتامعيـة واالقتصـادية التـي 

صـل عليهـا الفـرد توجه الفرد عند اختاذ قراراته املهنية والذي يتحدد إجرائياً بالدرجة التي حي
ويتكون االختيار املهنـي يف . هني املستخدم يف الدراسة احلاليةاالختيار امل اتعىل مقياس حمدد

 :الدراسة احلالية من األبعاد التالية
 ).قيم –قدرات  –ميول (حمددات الذات  − 

ويقصد هبا مد ما يتمتع به الفرد من قدرات وما لديه من ميول وقيم تؤثر يف اختياره 
 .هنيامل

 :حمددات الشخصية − 
ويقصد هبا مد ما يتمتع به الفرد من سامت شخصـية مكتسـبة أو موروثـة وتـؤثر يف 

 .اختياره املهني
 :املحددات االجتامعية واالقتصادية والثقافية − 

ويقصد هبا جمموعة العوامل االجتامعية واالقتصادية والثقافية املحيطة بالفرد وتؤثر يف 
 .اختياره املهني



 

 

 :اللذة والواقع حمددات − 
 ما توفره املهنة للفرد من إشباع لدوافعه ورغباته وحاجاتهويقصد هبا مد. 

٢ JאאאW 

بالتغيري والتعديل حتى ) الطبيعة االجتامعية(هو عملية مستمرة تتناول السلوك والبيئة 
متطلبـات  حيدث توازن بني الفرد وبيئته وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجـات الفـرد وحيقـق

 ).٢٧, ص١٩٩٧زهران, . (البيئة
قدرة الفرد عىل أداء وظيفته يف احلياة بنجاح من «بأنه ) ٣٥, ص١٩٨٤(ويعرفه مريس 

  .»خالل أهدافه وإمكانياته والفرص املكفولة له, ويف إطار بيئته االجتامعية واالقتصادية

 :ويتكون التوافق النفيس يف الدراسة احلالية من األبعاد التالية
راضـية مرضـية مـع مـن  ةاجتامعيـقدرة الفرد عىل عقد صـالت  :االجتامعيالتوافق 

 باالضـطهادالشـعور أو  صـالت ال يغشـاها التشـكي, يعملون معه من النـاس أو  يعارشونه
برغبة ملحة أو  ,العدوان عىل من يقرتب منةأو  طرةودون أن يشعر الفرد بحاجة ملحة إىل السي

املرجـع ( .مـنهم املعونـةطلـب أو  عطفهـم عليـة اسـتدراريف أو  لـهإىل إطرائهم  االستامعيف 
 ).السابق

يتمثل يف إدراك الشخص للجوانب املختلفة للمواقف التي تواجهه  :االنفعايلالتوافق 
ثم الربط بني هذه اجلوانب وما لديه من دوافع وخربات وجتارب سابقة من النجـاح والفشـل 

وقـف الـراهن التـي تتفـق مـع مقتضـيات امل السـتجابةاوتساعده عىل تعيني وحتديد نوع من 
تكييفاً مالئامً ينتهي بالفرد إىل التوافق مع البيئة واملسامهة اإلجيابية يف  وتسمح بتكييف استجابته

 ).املرجع السابق. (السعادةنشاطها ويف نفس الوقت ينتهي إىل حالة من الشعور بالرضا و
ىل التعايش يف اجلو األرسي بعيداً عـن املشـاكل هو مد قدرة الفرد ع :نزيلالتوافق امل



 

 

خـوة بعالقات محيمة مع الوالـدين واأل االحتفاظالعائلية والقدرة عىل حتمل املسئولية فيه مع 
 ) .ت.د ,نجايت( . وبقية األرسة اآلخرين

هو القدرة عىل مقاومة األمراض املختلفـة والتـوتر املصـاحب هلـذه  :افق الصحيالتو
امرسة احلياة بشكل طبيعـي مطبيعتها من أجل التعامل معها بشكل يسمح ب األمراض ومعرفة

 ).املرجع السابق(. ليامت الصحيةل إتباع األساليب والتعمن خال
يف اختبـارات التوافـق ما حيصل علية الفـرد مـن درجـات هو جمموع و :التوافق العام

 .)الصحي −يلاملنز −االنفعايل – االجتامعي(النفيس الفرعية 
هو جمموع ما حيصل عليه الفرد من درجات عىل  :عريف اإلجرائي للتوافق النفيسالت

  .أبعاد مقياس التوافق النفيس املستخدم وكذلك الدرجة الكلية له
 عيل قاعدة امللك فهـد ينهيتعيقصد به يف هذه الدراسة هو كل من صدر قرار : الضابط

 ).إداري –فني  – طيار(يف أحد التخصصات املوجودة يف القاعدة  اجلوية
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االختيار املهني وعالقته بـالتوافق  :تتحدد الدراسة احلالية باملوضوع الذي تتناوله وهو
 .النفيس لد ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية

وبعينة الدراسة وهم ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية بتخصصاهتم املختلفة وباألدوات 
مقياس حمددات االختيار املهنـي مـن إعـداد الباحـث واختبـار التوافـق املستخدمة فيها وهي 
, كـام تتحـدد كـذلك بالزمـان الـذي أجريـت فيـه وهـو الفصـل )ت.د(النفيس إعداد نجايت 

هــ, وباملكـان وهـو قاعـدة امللـك فهـد اجلويـة ١٤٢٨ −هــ ١٤٢٧الدرايس الثاين من العام 
 .ها يف ضوء هذه احلدودبالطائف, وتناقش نتائج الدراسة وإمكانية تطبيق
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אאW 

فــاهيم ذات األمهيــة يف حيــاة الفــرد احلــارضة يعتــرب مفهــوم االختيــار املهنــي مــن امل
الشخصـية  وسـامته وميولـه قدراتهالفرد ملهنة من املهن حسب واملستقبلية حيث يعني اختيار 

 .ةاالجتامعي وظروفه
 :ويشمل هذا املفهوم ثالثة خطوات

الشخصـية وظروفـه البيئيـة ونـوع  وسـامته وميوله قدراتهمن حيث  لنفسهالفرد معرفة   − أ 
 .وتدريبهمة مستو تعلي

 .من قدرات وسامت وتعليم وتدريب تتطلبهمعرفة املهن املختلفة وما   − ب 
 ).١٩٧٥, بطرس(املوفق  االختياراملطابقة بني اخلطوتني السابقتني حتى يتم   −ج 

أن االختيار جيب أن يكون موائامً بني صاحب القرار املهني وبـني ) ت. د (وير أوهارا 
 ). م١٩٩٩, والعزة عبداهلادي. (خصية ومتطلبات املهنةاستعداداته واهتامماته, وقيمة الش

أن السلوكيات لد الفـرد هـي صـاحبة التـأثري األكـرب عـىل ) ت. د (بينام ير ميللر 
 ). م١٩٩٩, والعزة عبداهلادي. (عملية االختيار

وير جيالت بأن عملية االختيار املهني هي عملية مستمرة تبدأ عنـدما يـدرك الفـرد 
ختاذ القرار املهني, وحيدد اهلدف املراد حتقيقه, وذلك بجمع املعلومات الالزمة وجود حاجة ال

 . عن املهنة التي يريد أن يلتحق هبا



 

 

أما سوبر فري أن الفـرد لديـه القـدرة عـىل النجـاح يف أكثـر مـن مهنـة وأن األفـراد 
أكثر كفاءة الفرد يتفاوتون يف مستو كفاءهتم املهنية بناء عىل مد ميلهم وقدرهتم هلا  فيصبح 

 ).م٢٠٠٥, الراهدي(يف املهن التي تطابق ميوله وقدراته 
ة التي تلبي اجتاهه, وإذا كان هناك أكثر نوير هوالند أن الفرد يتجه بشكل دائم للمه

من اجتاه شبيهات ببعضها البعض أو قريبة الشبه عـىل األقـل يف قوهتـا فـإن الفـرد سـيرتدد يف 
وعندها فإن الفرد سيبحث عن املهنـة األكثـر مناسـبة لالجتـاه األقـو, اختيار املهنة املناسبة, 

 ). م٢٠٠٥, الراهدي(ومد انسجامها مع قدراته 
وير جينزبرج أن االختيار املهني عبارة عن عمليات تطورية مستمرة تعكس املواءمة 

القاسـم, (هـا العمل املتاحة يف البيئة التي يعـيش في فرصبني ميول الفرد وقيمه وقدراته وبني 
 ). م٢٠٠١

وير أصحاب النظرية املوقفية بأن هناك عوامـل خـارج قـدرة الفـرد ال يسـتطيع أن 
 . يتحكم هبا تلعب دوراً هاماً يف جمر حياته كلها بام يف ذلك اختياره ملهنته

ويوافقهم يف ذلك أصحاب النظرية االجتامعيـة الـذين قللـوا درجـة حريـة الفـرد يف 
. ن االجتاه االجتامعي هو املسؤول عن اختيار الفرد ملهنة ما واالستمرار عليهاوأاختياره املهني 

 ). م١٩٩٩, والعزة عبداهلادي(
ة شـعورياسـتجابة للحاجـات الالاملهني هو  االختيارأن  التحليل النفيسوير علامء 

 ).ت., دوآخرون طاشكندي( .التي مل يتم إشباعها لد الفرد
ات التـي تعـزز طرقـاً معينـة رباملهني مرشـوط بـاخل ختياراالبينام ير السلوكيون أن 

 ).ت.د, وآخرون طاشكندي(. للسلوك عىل حساب طرق أخر ممكنة
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 بل , ال تقترص عىل سعادة ورضاء العاملاملهني  االختيارأمهية أن  )ت., دكرشود(ير
وحتسـني , من فوائد كزيـادة يف اإلنتـاجاهتا تكون من جهة ما تتحصل علية املنظمة الصناعية ذ

 .العالقات اإلنسانية إىل غري ذلك
أن اختيار الفرد للعمل املناسـب جيعلـه قـادرا ًعـىل التفـوق, ) م١٩٩٣(ير املشعان 

والرتقي فيه, وجيعله قادراً عىل الوقوف يف وجه املنافس ملهنته, كام يساعده عىل االستمرارية يف 
االلتحاق يف مهنة أخر, والبدء يف أول السـلم مـن جديـد, وعنه  جمال عمله وعدم االنقطاع

وكذلك مالءمة العمل للفرد جيزيه كسباً أوفر وأجراً أعىل وفضالً عن ذلـك فـإن هنـاك خـري 
أجد وهو الراحة النفسية التي يلقاها الفرد يف أدائه عمالً يستمتع به, وكـذلك عنـد اختيـار 

للعيش يف املجتمع الـذي يريـد, ومـع طبقـة النـاس الـذين  الفرد للمهنة التي تتيح له الفرصة
 .يرتاح إليهم

 : لالختيار املهني أمهية تكمن فيام ييلأن ) م١٩٩٩(وعيل وير ياسني 
زيادة اإلنتاجية, فإن وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب يؤدي إىل زيادة اإلنتاج كمياً  − 

 . وكيفياً 
جينب اإلصابات وتفادي الوقوع يف احلوادث, وتعنـي فاالختيار السليم : زيادة األرباح − 

أيضاً املعنويات العالية والدوافع القوية, وكل هـذه العنـارص تعتـرب مقومـات اساسـية 
 . لزيادة الربح

االنتقاء املهني اجليد والذي من شأنه أن يقلل من فـرتات التـدريب والنفقـات الالزمـة  − 
 . يف تدريبهم لتأهيلهم وكذلك املدة الزمنية التي تستغرق

إذ نجد من تـرك الفـرد ملهنتـه والـذي يـؤدي لضـياع : التقليل من الفقد البرشي واملايل − 



 

 

أموال كثرية سبق أن أنفقت يف إعدادهم وتأهيلهم إضافة إىل ما تنفقه املؤسسة من أموال 
 . ووقت عىل تدريب أفراد آخرين

نة التي تتوائم مع إمكاناته تقليل اإلصابات والتورط يف احلوادث عند اختيار الفرد للمه − 
فع مستواه املهاري, ومن ثم تقل نسـبة ال شك أنه سيتوحد معها وحيبها ويرتورغباته, ف

 . اإلصابات وينخفض معدل التورط يف احلوادث
عند االختيار املهنـي الصـحيح فإنـه سـوف : عدالة توزيع األجور واحلوافز والرتقيات − 

قرص يف إنتاجه وعدم مساواته بالفرد الذي يؤدي يستبعد الفرد غري املناسب والذي قد ي
 . أداءً متميزاً من حيث الكم والكيف

للدور الذي يلعبه االختيار املهني يف حتسني عملية العالقـات ) ت. كرشود, د(ويشري 
اإلنسانية, ألن الفرد الـذي يشـعر بالثقـة بـالنفس والرضـا الـوظيفي والسـعادة يكـون أكثـر 

تعاون والعمل مع الغري, أما الفرد الذي ال تنتابه هذه املشاعر يكون قلقـاً استعداداً للتفاهم وال
باستمرار كثري الشكاو, وكثري التذمر مما يساعد عىل اإلساءة والتأثري عىل عالقاتـه برؤسـائه 

 . وزمالئه يف مكان العمل
فراد أن أمهية االختيار املهني تتجاوز عملية انتقاء أحسن األ) م١٩٩٩(كام ير ياسني 

 : ملهنة ما بل يشمل
املتابعة والتي تكون عىل الفرد وإذا كشفت عن عدم ارتياح الفرد أو عدم نجاح وتدين  − 

جانس فيه قدراته ومهاراته, فعند نقل الفـرد ربـام أداؤه فالبد من نقله للقسم الذي يت
 . يسبب هدر الوقت واملجهود عىل حد سواءً 

لاللتحــاق بــالربامج التدريبيــة التــي توافــق  تطــوير وحتســني األداء باختيــار األفــراد − 
 . قدراهتم
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كام تساعد األخصائي النفيس  ,مهنته اختيارالتي تساعد الفرد عىل  املبادئهناك بعض 
ومـن هـذه , حيرزوا فيها أكرب قدر مـن النجـاح املهن التي حيتمل أن ختريعىل إرشاد الناس إىل 

. للتغيـريأنه غـري قابـل  ,معينة ملهنةأن الفرد املعني ال يصلح أال  االعتقادطأ أنه من اخل املبادئ
فاإلنسـان لديـة القـدرة عـىل  ,بأن لكل مهنة مطالب ثابتة وجامـدة االعتقادكذلك من اخلطأ 

يف نفـس  هولكن. هلا نفسهعندما يدخل الفرد مهنة معينة فإن علية أن يكيف . والتوافق التكيف
عة ملهنة واحدة التعديالت البسيطة يف هذه املهنة فنحن لسنا مهيئني بالطبي الوقت حيدث بعض

هن جلباً للشعور بالرضـا خيتار أكثر امل هولكن, فالفرد يصلح ألكثر من مهنة, عينها دون غريهاب
إعادة أو  وال تتطلب كثرياً من التعديالت تناسبهأي التي . وأقلها يف طلب تكيفه هلا, وللسعادة

وينبغـي أن تكـون , ودون بذل كثري مـن اجلهـد والتعـب, قوم هبا بطريقة طبيعيةي حتى تكيفه
والتقريـر  االختيـاربمعنى أن تتاح للفرد حرية , املهني عملية مستمرة ومتصلة االختيارعملية 

مهنـي يف  توجيـهوعىل ذلك فيجب أن يكون هناك , يف كل مرحلة من مراحل عمره مصريهيف 
يتغـري  حولـهألن الفرد يتغـري واملجتمـع مـن , بعد التخرج من اجلامعةاملدرسة ثم اجلامعة ثم 
. تسود فرتة ثم تصبح بعد ذلك عديمة األمهية يف فرتة أخر ناً هنر م ,واملهن واألعامل تتغري

املشـعان, ( .ديـدة مل يكـن يتقنهـا الفـرد مـن قبـلوأيضاً تستحدث مهن وتتطلب مهارات ج
١٩٩٣.( 

املهنة أال خيتار الفـرد مهنـة ملجـرد أنـه رأي أن املهنـة  اختياراألساسية يف  املبادئومن 
ب يندفعون وراء الدراسات ومن املالحظ أن الشبا. وأنه رأي أشخاصا ناجحني فيها,ناجحة 
فالفرد ال ينبغي أن . بينام ال يمكن أن يكونوا مجيعاً معدين للنجاح يف الكليات العملية, العملية

وال ينبغـي أن تكـون شـهرة . ليد واملحاكـاةقيدخل مهنة ملجرد الت أنأو  ,رينينقاد وراء اآلخ



 

 

. أن يرغب فيها الفرد رغبـة صـادقةولكن ينبغي , ول فيهااملهنة هي الدافع الوحيد وراء الدخ
 ).١٩٩٣, شعانامل(

 هولكنـ تـهالفرد ملهن اختيارأن هناك بعض األسس التي حتكم ) ت., دعيسوي(وير 
أو  سب رأي أناس نجحـوا فيهـاعىل حأو  نتيجة نجاحها مهنتهالفرد  ير أنه ال جيوز أن خيتار

 والتنجـيمعـن طريـق الـدجل والسـحر أو  التلـك املهـن ومتطلباهتـ فهـمعدم أو  اً هلمتقليد
 .وغري ذلك من األمور هتمستقبل بالنظر إىل مججاملمعرفة أو  والفراسة وقراءة الكف
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 املهنة املناسبة? اختيارهي فوائد  ما
اإلجيابية  االنعكاساتاملناسب للمهنة فوائد ومنافع عديدة تنبع من خالل  ختيارأن لال

. الـوطني بشـكل عـام االقتصـادوبالتايل عىل , عىل كل من العامل وصاحب العمل ختيارلال
عـالوة , مهنتـهه ملهنة مناسبة له يتيح له فرصة التقـدم والتطـور يف اختيارفإن , فالنسبة للعامل

 االختيـاربالنسبة لصاحب العمل فإن  أما. ارتقاءللمهنة املناسبة من  االختيارعىل ما حيققه من 
وبالنسـبة  ,السليم يساعد عىل خلق جو عمل ورضا وظيفي أفضل وبالتايل إنتاج وكسب أكثر

ات للمهنة املناسـبة يرفـع جـودة املنتجـ االختيارفإن , الوطني واملجتمع بشكل عام لالقتصاد
حيث أنه من الطبيعي أن يـنعكس ذلـك عـىل حتسـني , لعامل املهنينيسوية أداء ا الرتفاعنظراً 

 ).م١٩٩٩ ,عبداهلادي والعزة(. الدخل القومي بشكل أعم
 :املهنة املناسبة أن نشري إىل النقاط اآلتية اختيارولعلنا إذا أردنا اإلشارة إىل فوائد 

حتسني العالقات اإلنسانية يف املجاالت املختلفة نظراً  املهني املناسب يؤدي إىل االختيارإن  − 
ورضـاه  معنوياتـهورفـع  بنفسه ثقتهفيساعده عىل زيادة  يناسبهملامرسة الفرد للعمل الذي 

 .مع اآلخرين تعاملهوسعادته فيسهل 



 

 

الفرد يف عملة والناتج عـن فشـل  استمراريةمن خالل  االقتصاديةتقليص حجم اخلسائر  − 
حيث ذكرت بعض الدراسات وأكـدت , كبرية اقتصاديةيؤدي إىل خسائر التخطيط الذي 

 .مليون دوالر يف السنة٩٠ائر أمريكا بسبب العمل تقدر بـــعىل خس
لبرشـية وزيـادة القوة ا استخدامالعاملني وتقليل األخطاء وحسن  زيادة نسبة النجاح عند − 

 .الكفاية اإلنتاجية
اد اخلام التـي يتعامـل املوأو  اآلالت تخداماسمعدل اإلصابات الناتج عن سوء  انخفاض − 

 .معها الفرد
املناسـب السـليم للمهنـة  االختيـارسيكون مصـدراً للمتاعـب وب االختيارسوء كام وأن  − 

 ).١٩٩٥, اخلطيب. (اسبة سنتفاد هذه األموراملن
مـن فوائـد تتمثـل يف الرضـا واإلنتـاج يف  )م١٩٩٨(ذلك فإن ما أشار إليه زهـران ك

أن وضـع املـرء يف املهنـة التـي . املناسب للمهنـة ختيارتعترب فوائد لال, ة الدخل العمل وزياد
أن املهنـة هـي  اعتبـارعـىل , االجتامعـيالذايت و االتزانعىل  تساعدهمن العوامل التي  تناسبه

فـام مل حتقـق ,  أرستـهاهلدف الذي يسعى إليه الفرد لكي يصبح عضواً يف املجتمع مستقالً عن 
ال تتحقق وبالتايل سـيرتتب عـىل  سعادتهالذي ينشده فإن  االجتامعي االستحسان املهنة للفرد

فعنـدما تكـون , وعىل العكس من ذلـك . باالطمئنانوعدم إحساسه  إنتاجيته انخفاضذلك 
 هيفتـظا والرتقي إىل أعىل قمة من سلم واملهنة مناسبة ملن يعمل هبا يكون قادراً عىل التفوق فيه

 .)مهنته(
للمهنة  االختيارالفوائد التالية التي تعود عىل الفرد واملجتمع من  ستعراضاونستطيع 

 :املناسبة
 .اإلحساس بالطمأنينة واألمان − 



 

 

 .بني مجاعته ويف جمتمعه ةاالجتامعيمعرفة وضعيته  − 
 .تربطه يف املجتمع الذي يعيش فيه ةاجتامعيعالقات  − 
 .عىل رسيان مستقبله يف جمراه الطبيعي االطمئنان − 

أن نتحدث  ,املناسب للمهنة  االختيارل احلديث عن فوائد ظويف , هنا اإلشارةوجتدر 
ه للمهنـة الوقـوع يف اختيـاروامل واألسس التي جتنب الفرد أثناء بشكل خمترص عن بعض الع

 :فنذكر منها اآليت, األخطاء
من توفري معلومات  االختيارحتكيم النظرة العلمية والتقديرات الصحيحة يف كل مراحل  −١

وقيـام الفـرد  ,التـي تالئمـهوعن جماالت العمـل املختلفـة , كافية للمسرتشد عن نفسه
 .وميوله وحاجة املجتمع واهتاممهباملواءمة بني قدراته 

املهنة حيث يمكن التعرف عليها مـن خـالل  اختيارالقدرة العقلية من العوامل اهلامة يف  −٢
 .املختلفة التي جتري له االختبارات

وميولـه وسـامت , ى أن حيـدد لـه قدراتـه واسـتعداداتهبمعن, رد نفسه جيب أن حيلل الف −٣
 .هسرسوف ياموذلك قبل أن يتخذ القرار بشأن العمل الذي  شخصيته

عن التقـديرات الذاتيـة يف  واالبتعادينبغي أن تقاس قدرات الفرد قياساً موضوعياً دقيقاً  −٤
 .هذا املجال

شعورية وأن خيتـار مهنتـه عـىل أسـاس الالأن خيتار دوافعه الشعورية و ينبغي عىل الفرد −٥
 .املعرفة الكاملة هبذه الدوافع

بد من تقدير العوامل الواقعية التي حتيط بالفرد مـن حيـث متطلبـات العمـل املنـوي ال −٦
عـىل شـمول  باإلضافة ب والدراسةيروالتد اإلعداداحرتافه وما حيتاجه هذا العمل من 

 .الذاتية للفردعية ملجمل اخلصائص والصفات النظرة الواق



 

 

 :مثل, املهني املناسب ختياروهناك املزيد من الفوائد لال هذا
 .باملهنة املناسبة طريق عىل زيادة الكسب والدخل االشتغال − 
 .واإلنتاجاالشتغال يف املهنة املناسبة جيزي صاحبه زيادة يف الرضا  − 
, املشـعان( حولـهقاء مـن للمهنة التي خيتارها الشخص أثر فعال يف حتديد البيئـة واألصـد − 

٨٠−٧٩, ١٩٩٣.(  
املناسب للمهنة يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً واجيابيـاً بالصـحة النفسـية  االختياروال شك من أن  − 

لـك الفـرد أقـرب إىل الصـحة الفرد ملهنتـه مناسـباً كـان ذ اختيارللفرد حيث أنه كلام كان 
احـة ورخـاء اقتصـادي املهني للعمل املناسب من ر االختيارعالوة عىل ما حيققه  ,النفسية

 .السـليم ختيـارومعييش ينعكس عليه من خالل آثار التوافـق املهنـي كنتيجـة منطقيـة لال
 .)٢٠٠٥ ,الراهدي(
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لظروف  إمابعض الناس خيتارون مهنهم  إن, هبذا املوضوع تشري نتائج البحوث املعنية
أو سامع حمارضة من شخصية حمببة,أو  بقراءة قصة يف كتاب أثراً تأو  نصائح عارضه,أو  ,طارئة

ة املهنـة مل يعـد جمـرد كسـب لقمـ اختيـارف ,مسايرة لرغبات األقرانأو  بضغط الوالدين,اً ثرأت
بـل أصـبح وسـيلة إلرضـاء الـدوافع الشـعورية النفسـية  ,العيش كام كـان احلـال يف املـايض

, هنتـهالفـرد مل اختيـارشعورية تـؤثر بوضـوح يف قد أكد فرويد أن الدوافع الالف, ةاالجتامعيو
وعىل أي حال  ,لرغبة الوالد االمتثالأو  من باب جماراة أحد األقارب أحياناً  املهنةفنحن نختار 

الفخـري ( :اآليت وذلـك عـىل النحـو هنتـهالفـرد مل اختيارفأنه يمكن إمجال العوامل املؤثرة يف 
 .)١٩٨٢, وآخرون



 

 

  :خصائص الفرد وقدراته -١

ومـن , مـن املهـن ةه ملهنـاختيـاردات األساسية يف خصائص الفرد تعترب من املحد إن
فالشـخص ) واجتاهاتـه ,قيمـه ,سـامته, ميولـه, تهاادعداسـت, ذكاؤه ,قدراته(خصائص الفرد 

 والشخص خيتار املهنة التي يميـل إليهـا ,التي تتطلب نفس القدر من الذكاء املهنةالذكي خيتار 
ة ال أن الشـخص الـذي يشـعر بعـدم الكفـاء ويالحـظ, فسه النجاحفذلك يمكن أن حيقق لن

 يسعى للعمل الذي تقل فيه يفضل أن يلتحق بالعمل الذي يتطلب هذا القدر من الكفاءة وإنام
قوية خيتار العمل الـذي  اجتامعيةوإن الشخص الذي يميل للناس ولديه صالت , لياتواملسئ

 اعالت بــاآلخرين وتبقــى عــىل وجاهتــهالتفــوتكثــر فيــه  ةاالجتامعيــيقــوم عــىل العالقــات 
 ).١٩٩٩ ,وعيلياسني (. ةاالجتامعي

  :تأثير الوالدين -٢

فقد أشارت , هنته وذلك من خالل وراثة املهنةالفرد مل اختيارويظهر تأثري الوالدين يف 
سيام إذا كان ارعني يواصلون العمل الزراعي والمن أبناء املز% ٩٩نتائج إحد الدراسات أن 

غالبـاً مـا  يف الصـغر ثـم اآلبـاءفيشـرتك األبنـاء مـع , حلريف واليـدويمل يف املجال اهذا الع
النجـار ابن ن إف ,املهني أي أن اآلباء يوفرون ألبنائهم جمال التدريب, يواصلون ذلك يف الكرب

وغالبـاً مـا حيـدث ذلـك لـد األرس ذات الـدخل , بن السائق يصبح كذلكايصبح كذلك و
وهـذا مـن شـانه يـدفعهم  ,سلوكية لألبنـاء ن أن اآلباء يشكلون نامذجهذا فضالً ع ,املحدود

 ختيـارفهناك بعض الذين جيـربون أبنـائهم ال اآلباءعن غري وعي ملهنة  االختيارللتوحد هبم و
ألب الـذي فا ,ألخرأو  لسبب اغال هبا لوال أهنم فشلوتمهن معينه كانوا يودون ويأملون االش

حيصل عىل الدرجات التي تؤهله هلذه الكلية تـراه جيـرب ابنـه عـىل  ومل ,كان يود أن يكون طبيباً 
مهنة ما ألهنا  اختياروقد جيرب األب االبن , بابهااللتحاق هبذه الكلية حتى يعوض ما فقده يف ش



 

 

 جيربون األبناء عىل االلتحاق بأعامل راقية  اآلباءأن بعض أو  ,للعائلة االجتامعيتليق باملستو
 ).١٩٩٩, وعيلياسني ( .للعائلة واالرتقاء هبا االجتامعيستو من باب تغيري امل

  :تأثير األقران والجماعة المرجعية -٣

بعض هـذه الدراسـات يؤكـد أن  ,من اجلدل املقام تثري قدراً هذا يف إن نتائج البحوث 
مـن بـاب مهنـة واحـدة وذلـك  ختيـاريف توجيه بعضهم ال واضحاً  لألقران واألصدقاء دوراً 

تـأثري وبعض الدراسات مل تثبت صحة هذا الفرض وأشارت أن , سلوك التعلقياستمرارية ال
 ).م١٩٩٩, وعيلياسني (. ةاألبناء ملهن حمدد اختيارران يف توجيه قلدين يفوق أثر األالوا

 :االختيارواقعية  -٤
ومـن أمثلـة . بات املهنيـة يف الغالـاالختيارواقعية  نع العديدةلقد بينت الدراسات 

وثمة تناقض ظاهر فيام  ,تالميذ مهنا تتطلب مستو من الذكاء أعىل مما لدهيمذلك أن يفضل ال
رب عنهـا ات املهنيـة التـي يعـاالختيـار من الدراسات اخلاصة بمد واقعية ريتوصلت إليه كث

وربـام . ففي بعض الدراسات يبدون أكثر واقعية عـن بعضـها األخـر, تالميذ املدرسة الثانوية
ويتوقف ذلك عىل الطريقـة التـي )) االختيار((جعاً إىل تعدد معنى كان بعض هذا التناقض را

ووجهات النظر التي تصدر عنها اإلجابات  ,الذي جييب عنه التلميذ االستفتاءكتبت هبا أسئلة 
 .)م١٩٩٣,شعانامل(. وما إىل ذلك

  :المدرسة والمعلم -٥

 اختيـاروكـذلك مهن حمـدده  ختيارة أدوارها التي ال تنكر يف توجيه األبناء السرللمد
فكثرياً ما يكون للمعلـم واهليئـة املدرسـية أدوارا , بعض التخصصات وهذا األمر ليس غريباً 

, وعـيلياسـني ( . تأثريية تفـوق تـأثري الوالـدين فأحيانـاً ينظـر للمعلـم وكأنـه األب البـديل
 ).م١٩٩٩



 

 

  :والنجاح بالمكانة اهتمام -٦

 ةوثمـ.  نتيجة ملكانـة مثـل هـذه املهـنالعليا إىل حد كبري الفنيةقد يكون تفضيل املهن 
سبب آخر لتفضيل تلك املهن وهو النجاح املادي الذي يناله الشخص إذا مارسها فيستطيع أن 

وعىل الرغم مـن اخلـالف عـىل تعريـف . ي يف هذه احلالةاالقتصادو االجتامعيحيسن وضعه 
 .جتامعياالي واالقتصادترقية الشخص ووضعه  العادةالنجاح إال انه يتضمن يف 

عنـه بأنـه مـا حيققـه الفـرد وبوجه خاص عندما يعرب , بالنجاح كبرياً  االهتامموملا كان 
ء بـدون حتقيـق ادكثـري مـن األفـراد أن يكونـوا سـع كان من العسري عىل, واقتصادياً  اجتامعياً 

 وعنـدما يسـعى أشـخاص كثـريون نحـو حتقيـق .األهداف املهنية التي وضـعوها ألنفسـهم
ن القلـق واملضـايقة ففي هذه احلالة قد يعاين البعض م ,بعضهم إىل األهدافأهدافهم ويصل 
وبـالطبع فمـن حـق الشـباب يف جمتمعنـا أن يشـعروا بحريـة الطمـوح عـىل  ,نتيجة للتنافس

وملا كانت مثل هذه اآلمال ال يمكن حتقيقهـا دائـام إذ . مستويات مهنية تفوق مستويات أبائهم
فليس معنى ذلك ختفيض مستو طمـوح الشـباب وإنـام ; بعض األشخاص يف بلوغها خيفق

فالتلميـذ الـذي . معناه أن هناك مستويات خمتلفة لذلك الطموح تصلح ملختلـف األشـخاص
 ,يضع نصب عينيه هدفا متواضعا ولكن واقعياً ينبغي أال نجعله يشعر باخلجل من خطته هـذه

احلرف األخر سوف ل األعامل ويف االهتامم بمكانة بعض املهن وتقب الشك أن عدم املبالغةو
 .ربمهنهم ألسباب قد تؤدي إىل رضا شخيص أك اختياريزيد من حرية كثري من األشخاص يف 

كذلك عدم كفاية معلوماته و الفرد لذاته فهميتضح من املناقشة السابقة أن عدم كفاية 
 .عن عامل العمل تعترب مشكالت يواجهها كثري من األفراد

 .التوافق يف املهنةو املهني االختيارشكالت مع صالحية تتداخل مثل هذه املو
 عىل تزويده بمعلومـات شـاملةالفرد لذاته و مزيادة فهعىل نعمل  أنوعىل ذلك جيب 



 

 

 .أكثر دقة عن عامل املهن املختلفة و
الثانويـة وذلـك و املتوسطةيه يف مرحلة الدراسة برامج للتوج تنشئوعىل املدارس أن 

 لتالميـذها رسيتستطيع املدرسة أن تو. تعليمية مهنيةلذين يعانون صعوبات ة التالميذ املساعد
املقننـة  ات النفسـيةاالختيـاركام ينبغـي أن تقـوم بتطبيـق . البيانات الكافية عن املهن املختلفة

 إمكانياتـهوذلك ملساعدة التالميذ عىل أن يفهـم , امليولاخلاصة بقياس القدرات والتحصيل و
األخصـائيني تعـني الفرديـة مـع أو  كـام أن املناقشـات اجلمعيـة. التالميـذ إذا قورن بغريه من
شعان امل( .امليول بالنسبة ملختلف املهنتعنيه الفروق الفردية يف القدرات و ما مالتالميذ عىل فه

١٩٩٣ ( 

 :الحيرة والتردد -٧
. ال يدهشنا عندئذ أن نجد بعض التالميذ مرتددين وغري واقعيني يف تفكـريهم املهنـي

وربام كان ذلك ألن الفرص , ولقد بينت البحوث أن الفتيات أقل حرية يف الغالب عن الفتيان 
سـبة للفـرد مهنة خاصة ليست بالرضورة ضـارة بالن اختياريف واحلرية . املهنية أمامهن حمدودة

فوجود خطة عامة شاملة يمكـن  ,تؤدي به إىل حتديد هدف مهني, وقد تكون مرحلة رضورية
أهنـا  إذنضـج التلميـذ تعـد مفيـدة أن كـام , ةنيفها خالل مرحلة الدراسة الثانويحتديدها وتص

 ومن ناحيـة أخـر فعـدم ,مهني معني اختيارتصلح كدليل جينب التلميذ اجلمود والتمسك ب
املهني  باإلعدادالقدرة عىل اختاذ قرارات مناسبة يف الوقت املناسب يف املرحلة الثانوية قد يرض 

 )١٩٩٣, شعانامل( .فق املهنيبالتواوبالتايل 



 

 

אאW 

. املهنـي االختيـارلقد اجته االهتامم يف السنوات األخرية إىل صوغ النظريات اخلاصـة ب
وطـرق  ,خـربات طفولتـهفرد عن نفسه وعن سامته الشخصـية والتي تتحدث عن مفهوم الو

ه الشخصـية وعن قيمدراته املختلفة عن ميوله وقرسية وصحته اجلسمية والنفسية وتنشئته األ
شل يف الفاد الناجح وعن أثر مستو التعليم ونوعه وعن خربات الفراملهنية و هوعن تفضيالت

يف عمليـة االختيـار املهنـي وفـيام يـيل  املؤسسات املختلفـةو املدرسةجماله وعن دور األرسة و
 :حث هذه النظريات بيشء من التفصيلسوف يستعرض البا

  :ريات الشخصيةنظ: أوًال

والنمـو املهنـي  االختيـارونامذج عديدة تعتمد عىل الشخصية يف جمال برزت نظريات 
ونرشت ضمن دراسات قام هبا بعض علامء النفس خالل فـرتة اخلمسـينات مـن هـذا القـرن 

هؤالء العلامء العالقة الوثيقة بـني  وأكد. "سمول"و "شافر"و "جون هوالند"و "وآن ر"مثل
وذلك من حيث احلاجـات اخلاصـة بالفئـات , املهني ونظريات الشخصية  اراالختيعمليات 

. املهنية وأنامط احلياة عند العـاملني يف املهـن املختلفـة واألمـراض املرتبطـة بـاملهن واألعـامل
 واجتاهاتـهاملبكـرة  طفولتهبني خربات الشخص يف  االرتباطوتستند هذه النظريات إىل أساس 

أن الفـرد خيتـار  باعتبـار, ه املهنـي اختيـارمل الشخصـية املـؤثرة يف وميوله وقدراته وبني عوا
ه بـه جـندمااوإن نجاحـه يف العمـل و,  حاجاته إشباعة يلكونه ير فيها إمكان مهنتهو وظيفته

 ).٢٠٠١,القاسم( شخصيتهيعرب بالتدريج عن خصائص 
 :نظرية آن رو  −١

يف اسـتخدامها  "بجـاردنر مـرييف"يار املهنـي تخيف نظريتها يف اال "آن رو"لقد تأثرت 



 

 

طفـال نحـو األ ةخالله طاقلتقنية الطاقة النفسية التي يقوم هبا األهل كطريق تسري وتتدفق من 
تي حتـدث عنهـا فرويـد يف احلاجات والعوامل الوراثية ال "ماسلو"ة كام تأثرت بنظري, العمل

يـة للطفـل دوراً آخـر يف التحليليـة ورأت بـأن للتنشـئة األرس النظريةشعور يف والكبت والال
 ).٢٠٠٥, الراهدي.(ه ملهنتهاختيارعملية 

 :رو أثر التنشئة األرسية عىل القرار املهني من وجهة نظر آن
 نمو مجيع خصائص الفرد وأن مظاهر  إمكانيةبأن اجلينات املوروثة حتدد  "آن رو"تر

 خصائص الفرد املختل باختالفختتلف  طبيعتههذا التحكم اجليني ومدآن رو" فـة وتـر" 
بـل , هبا يف سن الطفولة بأن اخلصائص الوراثية عند الفرد ال تتأثر فقط باخلربات التي مر أيضاً 

ي يف األرسة وبالدرجة التي يسمح هبـا الوالـدان االقتصادو االجتامعيتتأثر بالثقافة والوضع 
تطـور حسـب بأن حاجـات الطفـل ت "آن رو"وتر , عدم إشباعهاأو  للطفل بإشباع حاجاته

كرة والنمـو الوالدين وأكدت أن هناك عالقة بني اجلو األرسي يف مرحلة الطفولة املب اجتاهات
 ).١٩٩٩, والعزةاهلادي عبد(. املهني عنده مستقبالً 

 :رو املهني لد آن االختيارحمددات 
إىل مرحلـة  ولهاملهني لد الفرد عنـد وصـ االختيارتوثر خربات الطفولة يف عمليات 

إنسـاين وشخيصـ  هراد الـذين يعملـون يف مهـن ذات توجـوأن األف. االختيارقرار هذا  اختاذ
 توجـهيتذكرون خربات طفولتهم املبكرة الدافئة أكثر من الـذين يعملـون يف مهـن غـري ذات 

 . نساينإ
هناك عدة عوامل وراثية يف الذكاء والقدرات ال تشـكل دلـيالً واضـحاً وقطعيـاً عـىل 

. حتدده العوامـل الوراثيـة أنثىأو  ولكن نوع الشخص وكونه ذكراً , املهني االختيارأمهيتها يف 
منحــى معــني كــالنواحي  قــدرات الــذكور نحــو تتجــهوأن هنــاك تباينــاً يف القــدرات حيــث 



 

 

التعبـري عـن  أسـلوبوأن  ,النواحي اللغوية مـثالً  باجتاهقدرات اإلناث  تتجهبينام , امليكانيكية
 . ل البيئيةتلك القدرات يدخل ضمن العوام

نحـو النـاس  توجـهاألشخاص الـذين يعملـون يف مهـن ووظـائف وأعـامل ذات  إن
أكثر مـن  واالجتامعباآلخرين وبناء عالقات معهم مثل علامء النفس  لالختالطيظهرون ميالً 

 .ة واملهندسنينحو الناس مثل علامء الطبيع توجهغري ذات لذين يعملون يف مهن ا األفراد
تتطور به امليول والقدرات اخلاصة وعوامل الشخصية األخر هو ن األسلوب الذي إ

, صـورة تلقائيـةبواملناحي التي تترصف هبا الطاقة النفسـية و االجتاهات بواسطةالذي يتحدد 
بضـائع حمـدده تكشـف عـن أو  فإنـه يـدرك أشـياء معينـه, سوقفمثالً عندما يذهب الفرد لل

 . الشخصية وميوله اهتامماته
احي اإلرضـاء بنـو لألفـرادت التـي تترصـف فيهـا الطاقـات النفسـية تتعلق املجـاال
وأن هنـاك عوامـل وراثيـة حتـدد حاجـات اإلنسـان كـالتي حـددها , واإلحباط يف الطفولـة

 كاالسـتقراروهي احلاجات الفسيولوجية كاملاء والطعام واهلواء واحلاجات األمنيـة  "ماسلو"
وتقـدير اآلخـرين  كـاالنتامءاحلاجـات األخـر  إضافة إىل, واآلمان والنظام واحلامية والقلق

 .واحلب وتقدير الذات 
 شعورية تؤثر عىل إنجازات الفـرد وأن املحـور األسـايسن النواحي الشعورية والالإ

 .حلاجات الالشعورية وتنظيمها فقطقترص عىل قوة ايلدافعية الشخص ال 
ت املختلفة وأن توجيهات ات الفرد يف املجاالاختيارشعورية تؤثر عىل ن النواحي الالإ

, يادين التي خيتارهـا الفـرد لنفسـهاملأو  للميدان هي املحدد األسايس واهتاممهاالطاقة النفسية 
 .هاوال ينطبق هذا عىل املهنة فحسب بل يشمل جماالت احلياة مجيع

وأن . ت تـرىض بصـعوبةرىض بسـهولة عنـد الفـرد وهنـاك حاجـاهناك حاجـات تـ



 

 

بح كأهنـا دوافـع مانعـه فالطفـل الـذي صظهور احلاجات التالية وت ىض متنعاحلاجات التي تر
يف  االستطالعاحلاجة إىل عني فإن هذه احلاجة تؤدي إىل كف يف موقف م لالستطالعيبدي حباً 

الحـق تصـبح  عنـد الشـخص إىل وقـت إرضـائهاوأن احلاجات التي يؤجل , بعض املواقف
تـأثري بقـدر مـدة تأجيـل اإلرضـاء وأن شـعورية للسـلوك وتكـون قويـة الحمركات دافعية ال

 . ات الفرد املهنية مرتبطة باحلاجات التي أجل إرضاؤهااختيار
عكس عىل سلوك الراشد وهـي تكـون نوالعالقات األرسية والوالدية ت االجتاهات إن

 ومنهـا ,الزائد بـه االهتامموالثالث  ,والثاين تقبل الطفل ,األول جتنب الطفل: داً من ثالثةواح
 . حتديد جمموعات مهنية عديدة ترتبط بسلوك الراشد املهني يمكن

يف الظهـور  تبـدأاخلصائص التي متيز املجموعة واملسـتو الـذي سـيختاره الفـرد  إن
وأن موقـف البيـت واألرسة حيـدد تلـك  ,بوقت مبكر جـداً عـىل األقـل يف مرحلـة املراهقـة

 ).٢٠٠١,القاسم( .اة الفردإىل درجة كبرية يف مرحلة مبكرة من حي واألنامطاخلصائص 
 :تقييم النظرية

عىل الرغم من أن هذه النظرية قدمت إسهاماً مميزاً يف جمال االختيار املهني إال أنه يوجه 
 االختياربدقة دور الوراثة ودور اجلينات يف عملية هلا بعض النقد حيث أن هذه النظرية مل حتدد 

 .املهني
الفـرد حلاجاتـه العليـا يف هـرم احلاجـات  شـباعإعدم كام أن هذه النظرية اعتربت أن 

وسيكون عنده تثبيت للحاجـات املشـبعة والتـي ستصـبح , هذه احلاجات اختفاءسيؤدي إىل 
 .إشباعهايتم  حتىشعور مسيطرة واحلقيقة أن هذه احلاجات تبقى مكبوتة يف الال

وهـم  تامعاجـوفيزياء وعلامء  بيولوجياآن رو شملت علامء  أجرهتاالدراسات التي  إن
األمر الذي ال يمكن تعميمـه , نتائجها منطبقة عىل هذا املجتمع جاءتولذلك , ليسوا عاديني

 ).٢٠٠٥ ,الراهدي(. املجتمع أفرادعىل بقية 



 

 

 :ندجون هوال  −٢
اإلنسان ملهنة يكون نتاج الوراثة وعدد غـري قليـل  اختيار أنأن نظرية هوالند تفرتض 

 ةاالجتامعيو الشخصية بام يف ذلك الزمالء والوالدين والطبقة من عوامل البيئة والثقافة والق
 .والثقافية والبيئة الطبيعية

مقـدار تشـابه سـامهتم  أسـاسنه يمكن تصنيف األشـخاص عـىل أويفرتض هوالند 
الشخصية إىل عدة أنامط كام انه يمكن تصنيف البيئات التي يعيشون فيها إىل عدة أصناف عـىل 

البيئـة  أنـامطالشخصية مـع  أنامطوأن املزاوجة بني , ات بعضها ببعضتشابه هذه البيئ أساس
فالشخص خيتار عـادة  ,االستقرار املهني والتحصيل واإلنجاز واإلبداعإىل التي تشبهها يؤدي 

 ؤدي إىل شعوره بالسـعادة وحيقـق لـهوقدراته مما ي وميولهتتفق مع سامته الشخصية  التياملهنة 
 .)م١٩٩٩, والعزة عبداهلادي( .الرضا النفيس
 :هر نظرية هوالند تعتمد عىل ثالثة حماور أساسيةجو إن

 .يتعلق بالبيئة :األول
 .يتعلق بالفرد: الثاين
 .يتعلق بتفاعل الفرد مع البيئة: ثالثال

 :هم هوالند للبيئة يف مسارينوينطلق ف
مـد  وهي جمموعة مـن البـدائل املهنيـة التـي حيـدد بموجبهـا ةالبيئات املهني :األول

 .االختيار
وهي جمموعة املؤرشات التي حيـدد بموجبهـا شـدة الضـغوط  ةاالجتامعيالبيئة : الثاين

 ).١٩٩٣, شعانامل( .االختياراملوجهة نحو الفرد عند 
للشخصـية سـمي األول  أنـامطهذا وقد اقرتح هوالند ستة بيئات مهنية تقابلها سـتة 



 

 

تطـور اهلرمـي تكيـف ت الشخصية ويمثل هذا الوالثانية التطور اهلرمي للسام ,البيئات املهنية
هذا وقد أعطت البيئات املهنيـة السـت نفـس أسـامء األنـامط , املهنية الست اتالفرد مع البيئ

 :الشخصية وهذه األنامط والبيئات هي
 :Realicmotoricة البيئة الواقعي −١

 :ويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة يف اآلليةأو  امليكانيكية ويقابلها البيئة
 .وة ومهارة جسميةات التي تتطلب تناسقاً حركياً وقالعدوانية وامليل نحو النشاط − 
 .ت لفظية وذات العالقة مع اآلخرينيتجنبون املواقف التي تتطلب مهارا − 
 .من التفكري أكثريفضلون الترصف والفعل  − 
 .يلون يف تعاملهم مع مشاكل احلياةيتميزون بأهنم يم − 
ارعة واألدوات واألجهزة واحليوانات ويكرهـون املسـاعدة يفضلون األعامل اليدوية الب − 

 .والفعاليات التعليمية
 .وة مهم أشياء ملموسة مثل املال والققي − 

 :ومن األمثلة عىل املهن التي متثلها هذه البيئات
 .النجارون, الشاحنات سائقو, الفالحون, العامل

 :Intellectual ةالبيئة العقلي −٢
 :البيئة بأهنم هذهقيل ويتصف األشخاص ضمن التوجه الع أصحابويقابلها 

من  أكثرويميلون إىل التنظيم والفهم  ,يفضلون التفكري يف حلول املشاكل من الترصف هبا − 
 .السلطة

يستمتعون بمطالب ونشاطات العمل الغـامض وهيتمـون بالبحـث عـن علـل األشـياء  − 
 .وعالقتها



 

 

 .يمتلكون قيم واجتاهات غري ثقيلة − 
 .وتكوين العالقات مع اآلخرين جتامعيااليتجنبون التفاعل  − 

 :ومن األمثلة عىل املهن التي متثلها هذه البيئة
 .علامء األسنان ,الفيزيائيون ,الباحثون ,األطباء

 :social ةاالجتامعيالبيئة  −٣
 :ويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة بام ييل االجتامعيالتوجه  أصحابويمثلها 

 .لتحقيق أهدافهم املهنية ةاالجتامعيبالعالقات  قلتلكون مهارات لفظية ومهارات تتعيم − 
 .ودينية إنسانيةية قيمهم األساس − 
 .واإلرشادات واملعاجلة النفسية االجتامعييفضلون التعليم واخلدمات  − 
 .تتطلب مهارات جديدةأو  يتجنبون املواقف التي تتطلب حل املشاكل بطريقة عقلية − 

 :لبيئةومن األمثلة عىل املهن التي متثلها هذه ا
 .الخ ....املعلمون, املرشدون, وناالجتامعياألخصائيون 

 :Conventional البيئة التقليدية −٤
 :وتقابلها البيئة امللتزمة ويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة بـ

والتقيد بالقوانني والقواعد واألنظمة والرغبـة يف العمـل مـع أصـحاب السـلطة  االلتزام − 
 .والنفوذ

 .حتتاج إىل عالقات شخصية ومهارات جسميةيتجنبون املواقف التي  − 
 .يفضلون النشاطات التي تتضمن تنظيامً لفظياً وعددياً َ − 
 .القدرة عىل ضبط النفس − 
 .بالطاعة االمتثالمن خالل  أعامهلمينجزون  − 



 

 

 .حيصلون عىل الرضاء ويتجنبون الرصاع والقلق  − 
 .يميلون إىل الروتني يف حياهتم − 
 .بتنظيم األشياء وترتيبهايميلون إىل األعامل التي تتعلق  − 

 :ومن األمثلة عىل املهن التي متثلها هذه البيئة
 .املكتبيون, املحاسبون, أعامل السكرتارية ,أمناء الصناديق يف البنوك

 :Enterprising بيئة املغامرة −٥
 :ويتصف األشخاص ضمن هذه البيئة يف االقتصاديةويقابلها البيئة 

 .اج إىل جهود عقليةاملهارات اللفظية التي حتت إتقان − 
 .يدركون أنفسهم كأفراد أقوياء لدهيم سلطة وسيادة وقدرة عىل التأثري عىل اآلخرين − 
 .يتجنبون اللغة املحددة بشكل جيد − 
 .االجتامعياجتامعيون هيتمون بالقوة واملركز  − 
 .يميلون إىل األعامل اخلطرة وغري العادية − 

 :يئةعىل املهن التي متثلها هذه الب األمثلةومن هذه 
 .رجال السياسة واملحاماة والصحافة ورجال األعامل ومندويب املبيعات

 :Artistic البيئة الفنية −٦
 :ني ويتصف هؤالء بأهنمفالتوجه ال أصحابويقابلها 

 .يفضلون العالقات غري املبارشة مع اآلخرين − 
 .البيئة من خالل التعبري الذايت مشكالتيفضلون التعامل مع  − 
 .ي تتطلب التفاعل مع اآلخرينيتجنبون املشاكل الت − 
 .يتجنبون املواقف التي تتطلب مهارات جسمية − 



 

 

 .درجاهتم عىل مقياس األنوثة عالية − 
 .يظهرون قليالً من ضبط النفس − 
 .طفيامن اآلخرين عىل التعبري العر قدرة أكث − 
 .قيمهم تعرب عن شعور عظيم بالنفس − 

 :التي متثلها هذه البيئة ومن األمثلة عىل املهن 
 ).٦٦−٦٣, ١٩٩٩ ,والعزة عبداهلادي( .الرسامون, األدباء ,ءاالشعر, ونيقياملوس

  :نظريات مفهوم الذات: ثانيًا

الـذات وخاصـة تلـك  نـامذج مفهـوم إىلاملهنـي  االختياراستندت هذه النظريات يف 
راد النامذج التي بلورها كارول روجرز وجينز برج ودونالد سوبر والتي أكدت عىل ميـل األفـ

يكونوا صوراً ذهنية عن عامل املهـن مـن  وأهنمالزمن  ضح بمرورمفاهيم ذاتية حمددة تتن يلتكو
 .هم القرارات املهنيةاختاذ إطاري لدهيم عن ذواهتم يف حوهلم حماولني مقارنتها بالصورة الت

التنظيم الـديناميكي ملفـاهيم  باعتبارهوتنطلق هذه النظريات من تفسري مفهوم الذات 
الصـورة التـي متثـل  باعتبارهـادافه ومثله والذي يقرر الطرق التي يسلك هبا الفرد وقيمه وأه

مـيالد الفـرد وتتاميـز بالتـدريج خـالل مرحلتـي الطفولـة بوإهنا عملية ارتقائيـة تبـدأ , نفسه
برز علامء النفس يف نظريات مفهوم الذات كارل روجرز وماسلو واييل جينـز أومن  ,واملرهقة

 .دونالد سوبروبرج 
 :جريظرية جينزبن  −١

 املهنـي  االختيـارتـتحكم يف عمليـة  أساسـيةمتغـريات  أربعةهناك  أن جريجينزبير
 :وهي

ما يتخذه الفرد من قرارات تتعلق باملهنة تأيت لتلبية واقع معني يف  أنعامل الواقعية أي 



 

 

اً ال كل يلعـب دور االجتامعيفية وقيمة الشخصية وطاالعالفرد  واجتاهاتنوع التعليم , حياته
عنـارص خاصـة  أربعـةمن هـذه النظريـة ضـاملهنـي تت االختيارة عن اآلخر يف عملية يمهأيقل 

 : املهنة  اختيارب
 .سنوات املهني عملية تنمو خالل فرتة زمنية مداها عرش االختيار −١
 . قائمة عىل اخلربة والتجربة االختيارعملية  −٢
من جهة وبني الفـرص  وقدراتهرد املهني تنتهي بالتوفري بسبب ميول الف االختيارعملية  −٣

 .أخراملتاحة له من جهة 
 : املهني ختيارهناك ثالث فرتات لال −٤

 .اخلياري االختيارفرتة   − أ 
 .ات التقريبيةاالختيارفرتة   − ب 
 ).م١٩٩٦, عويضة(. ات الواقعيةاالختيارفرتة   −ج 

بأن الفرد يمر يف فرتات خمتلفة من األعـامر يتطـور مـن خالهلـا  ورفاقه جينزبريير ج
 غري واقعية حتـى خياراتهففي املراحل األوىل تكون , ع أن يتخذ قراراً مهنياً مناسباً حتى يستطي

, ه املراحل تتمثل يف مرحلة اخليالأن هذ جينزبريجله وير , تصبح يف النهاية مناسبة ومالئمة
 :ييلكام وهي , والواقع, بريوالتج
 :التحلييل االختيارة مرحل −١

يعـرب فيهـا  إذ, سـنة) ١١−٤(فولـة وتسـتغرق السـنوات الطتتخلل هذه املرحلة فرتة 
األطفـال يعـربون عـن  أن باعتبـارللعب  توجههه ونموه اللغوي عن طريق اختيارالطفل عن 

حيصل لدهيم تغري تدرجيي  معمرهم ثيالهتم املهنية يف سن مبكرة بحوايل السنة الرابعة من ضتف
ويشـعر األطفـال  ,الصلصالو وهنا من الطنييف توجهاهتم املهنية من خالل اللعب التي يصنع



 

 

بالراشدين  أنفسهمعند مقارنة  بعدم فاعليتهم إحساسهمبنوع من الوهن وعدم الكفاية بسبب 
 . أدوارهم تشبهالذين يقومون بتقليدهم والقيام بأدوار عديدة 

 :)التجريبي(املبدئي  االختيارمرحلة  −٢
قوم فيها الطفل بنشـاطات وألعـاب ومهيـة تأيت هذه املرحلة بعد الفرتة السابقة التي ت 

املراحـل  إىلوتقسم هذه الفرتة , سنة) ١١ – ٨(وتكون خالل فرتة املراهقة ويف سنوات العمر 
 :تيةآلاألربعة ا

 :فرتة امليل  − أ 
 إىل بحاجتـهالطفل بالنشاط املهني  باهتامموتتميز  سنة) ١٢ −١١(وتقع خالل السنني 

 .وأخر ال حيبها وجه نشاط حيبهاويميز بني أ مهنتهوحتديد  اختيار
 :فرتة القدرة  −ب 

ه اختيـارعامـل القـدرة يف أو  بإدخال فكرة فلويبدأ الط) ١٤−١٢(وتتخلل السنوات
 .واآلخرين أبيهاملهني متأثراً بمهنة 

 :فرتة القيمة   −ج 
سنة وحتدث تغريات ملحوظة عند املراهقني ) ١٦−١٥(تبدأ هذه الفرتة خالل السنتني 

نحـو مهنـة  لك االجتـاههني وحاجتهم وحاجة جمتمعهم لـذ يف مستقبلهم املبالتفكري ويبدءون
 أساليبويشعرون بأن املهن املختلفة تعود إىل , لدوافعهم الشخصية واإلنسانية  إشباعكالطب 

مكانتهم ومواهبهم يف هذا إالعمل والفرص وسبل استثامر حياة خمتلفة وحياولون تتبع جماالت 
 . االجتاه

 :لاالنتقافرتة   − د 
رضورة اختـاذ قـرارات عاجلـة الفـرد يـدرك  وفيها) ١٨−١٧( وهي تتخلل السنتني 



 

 

مثل هـذا القـرار بكونـه يصـبح  اختاذوحتمله مسؤولية  املستقبلية مهنتهتتصف بالواقعية حول 
التي حيققهـا يف العمـل  جوالنتائ االجتامعيويصبح يفكر يف املكانة  شخصيتهاستقالالً يف  أكثر

 . نوع اإلعداد الالزم للمهن املختلفةالذي خيتاره ويف
 :مرحلة الواقعية −٣

 ببتاميز الفروق الفرديـة بـني الطـالوتتصف ) ٢٣−١٨(تتخلل هذه املرحلة سنوات
وتشـمل هـذه , مهنة التدريب وبراجمه وحسب متطلبات كل أساليب اختالفوتنوعها بسبب 

 :املرحلة ثالث فرتات وهي
اتساعاً ويتميـز باملرونـة  أكثرالكلية ويكون  وتبدأ بدخول الطالب :االستكشاففرتة   − أ 

 . املهنية
ويصبح الطلبة فيها مرتبطني بمجال مهني معـني وواضـحني يف نظـرهتم : فرتة التبلور − ب 

 .ويتفاوت الطلبة يف الوصول إىل فرتة التبلور الكامل  ,هتااللمهن وواجب
 ). ٢٠٠١ ,القاسم(ه املهني اختيارومتثل استقرار الفرد يف : فرتة التخصص  −ج 

 :املهني االختيارحمددات 
 وأهنـاقد رأوا بأن عملية اخليار املهني هي عملية تطوريـة ونامئيـة  ورفاقه جينزبريج إن

ومتطلبـات العمـل  وإمكاناتـه قدراتـهوأهنا عملية مواءمة بـني , تتفق مع العمر الزمني للفرد
متـأثرة بضـغط  أهناأي عملية اخليار املهني بالواقعية  جينزبريجووصف  ,الشخصية وحاجاته

دوراً يف هـذه العمليـة  حيث أن نوع الثقافة ومستواها لـه, وبالعوامل الرتبوية والثقافية, البيئة
 مـن الفـرص  أنـواعن لكل بعد عاطفي عند الفرد أطفية وابأهنا تتأثر بالعوامل الع أيضاً ورأ

 .راً آخر يف عملية اخليار املهنـيوبأن لقيم الفرد د أيضاً نوعة التي تتناسب معها ورأ املهنية املت
 ).١٩٩٩, والعزة عبداهلادي(



 

 

 :نظرية سوبر  −٢
 : املهني عن النظريات التي سبقت دراسته حيث ير ختياراختلفت نظرة سوبر لال

 .د عرب الزمن من الوالدة حتى الوفاةتاملهني عملية مت االختيار إن −١
عنـدما مجـع املفهـومني السـابقني يف لذات يعترب حدثاً ايف عالقته بمفهوم  االختيار إن −٢

 .عليها نظرية النمو املهني أطلقنظرية 
 االختيـارللدراسـات السـابقة عـن ظـاهرة  حتليلـهمن خـالل  نظريتهسوبر  ىوقد بن

وااللتحـاق والتوافـق املهنـي ويف التسـوية بـني امليـول  االختيـارمتييزه بني مفـاهيم  وإمكانية
ومن النظريات التي سامهت يف التأثري بأفكار سوبر ما جاء والقدرات والقيم والفرص املتوفرة 

انعكـاس يبحـث  إالسلوك الفرد ما هو  أنعىل  اركزوبه كارل روجرز وكاترو بودرن اللذين 
 إىل أنبـودرن  أشـاركـام , ت وتقييمهـااملتعلقة بوصف الذا أفكارهالفرد من خالله عن حتقيق 

وم الفرد عن نفسه من خالل األنامط املهنية نعكاساً ملفهيول املهنية متثل القوائم امل االستجابات
 ). ١٩٩٣, شعانامل. (اجلامدة التي يؤمن هبا

وتعتمد هذه النظرية عىل منهج حيدث إىل إعادة تصنيف الوظائف عـن طريـق حرصـ 
ــارات  ــتعداداتامله ــاييس  واالس ــة مق ــوير جمموع ــة وتط ــائف املختلف ــة ألداء الوظ املطلوب

انسجاماً مع  أكثركان نمط معني من السامت الشخصية  إذااعد لتقرير ما واختبارات نفسية تس
 ).٢٠٠١,القاسم( .األخرنوع معني من املهن دون األنواع 

بخمـس مراحـل متـر  أهنـااملهني بحد ذاهتا فقد رأ سوبر  االختيارعملية النمو و أما
 :  هيوهذه املراحل , سامها واجبات النمو املهني

 :مرحلة البلورة
سنة ويف هذه املرحلة يقوم الفرد بتكوين األفكـار عـن العمـل  ١٨ −١٤متتد من عمر 



 

 

ملهنية من خالل الـوعي بقدراتـه ااملناسب ويطور مفهوم الذات املهني ويتم فيها حتديد أهدافه 
وميوله وقيمه كام يتم التخطيط ملهنته من خالل الوعي بقدراته وميوله وقيمه كام يتم التخطيط 

 .فضلةاململهنته 
 :مرحلة التحديد والتخصص

سنة وينتقل فيها الفرد من اخليار املهني العام املؤقت وغري املحـدد  ٢١ −١٨ومتتد من 
 .القرار حتقيق هذاو ويتخذ اخلطوات الرضورية لتنفيذ, اخليار املهني اخلاص املحدد إىل

 :مرحلة التنفيذ
علـيم والتـدريب الالزمـني سنة وفيهـا يـتم االنتهـاء مـن الت ٢٤ – ٢١ومتتد من عمر 

 .الدخول يف جمال العمل املهني وتنفيذ القرارات املهنية املتخذةو للمهنة
 :االستقرارو مرحلة الثبات

اسـتعامل و سنة ومن خصائص هذه املرحلة الثبات يف العمل ٣٥ – ٢٥ومتتد من عمر 
يغـري الفـرد يف مسـتواه يف هذه املرحلة قد و ,الفرد ملواهبه إلثبات صحة ومالئمة القرار املهني

 .املهني دون تغيري املهنة
 : النمو و مرحلة االستمرار

مهنته من خالل إتقان مهارات العمل مع سنة فام فوق وفيها يتأقلم الفرد  ٣٠ومتتد من 
 .النفسيةالراحة و التي يكتسبها نتيجة قدمه فيها ويشعر الفرد يف هذه املرحلة باألمن

يف حتديـد مراحـل النمـو املهنـي ومبنيـة عـىل  عالقةا وقد ذكر سوبر عرش فرضيات هل
 : متثل حياة الفرد املهنية ةجسمية ومواقفيو اجتامعينفسية و أسس

 .قدراهتم وميوهلم وسامهتم الشخصيةيف  األفرادخيتلف  −١
 .له املالئمةصفات الفرد تعلب دور كبريا يف حتديد املهن  −٢



 

 

إال أن , السامت الشخصـيةو امليولكل جمموعة مهن تتطلب نمط متميزا من القدرات و −٣
 .متقاربةيصلحون ملجموعة مهنيه  األفراد

 املهنـةومـن ثـم حتديـد , يف حتديد مفهوم الـذات أساسياً  اخلربة يلعبان دوراً و النمو إن −٤
 املراهقـةويبدأ اكتامل الـذات بدرجـة كبـرية بنهايـة مرحلـة , النجاحو ودرجة الكفاءة

 .املتأخرة
, االحتفـاظ, التأسـيس, االستكشـاف, النمـو: ي يف مخس مراحلعملية النمو املهنمتر  −٥

 .األعذار
وقدرة الفرد العقليـة وسـامته الشخصـية , لألرسة االجتامعيو ياالقتصاداملستو  إن −٦

 .يف حتديد نمط حياة الفرد أساسيةواخلربات التي يمر هبا تعد عوامل 
يف متنية مفهوم  وإرشاده شدامليول يعد عامالً مكمالً ملساعدة املسرتو نضج القدرات إن −٧

 .املهنة املناسبة له فعلياً  اختيارالذات املهنية و
يف احلياة  املختلفة األدواروممارسة  املوروثةمفهوم الذات ناتج عن تفاعل االستعدادات  −٨

قهـا يعـد درجـة نمـو مفهـوم الـذات وحتقي أنوير , بإجيابية واستحسان املحيطني به
 .جوهر عملية النمو املهني

حيقـق مفهـوم  أن االجتامعـيوالعوامـل , بني الصـفات الفرديـة للمواءمةتاج الفرد حي −٩
 . املهني اإلرشادوعند عملية , الذات املهني يف مراحل النمو املهني

واالستكشـاف واالسـتقرار  ,نجاح الفرد يف حتقيـق نمـو ذايت مهنـي يتميـز بـالنمو إن − ١٠
 أبـو( .السعادة يف العمل مـد احليـاةو مما جيعله حيقق الرضا األعذارواملحافظة وتقبل 

 .)٢٠٠٢, عطية
 



 

 

 : مفهوم النضج املهني عند سوبر
 : ئل عىل النضج املهني عند األفرادنوضح األمور التالية كدال أنيمكن 

 .ت تربوية ومهنيةااختيارالقيام ب إىل باحلاجةالوعي  −١
 .ية لعمل خطط واختاذ قرارات مهنيةتقبل املسؤول −٢
 .للمهنةالتدريب الالزم و يف احلصول عىل املعلومات واملشاركة التخطيط −٣
 .ستعامهلا يف اختاذ القرار املهنيتوفر املعلومات الشخصية واملهنية وفهمها من اجل ا −٤
, االجتامعـياملسـتو , امليـول, الواقعية يف التفضيالت املهنية تبعـا ملسـتو القـدرات −٥

 .ياالقتصادو
 ).٢٠٠٥, لراهديا(  .بالعمل الذي يلتحق به الفرد االرض −٦

املهنـة يف سلسـلة مـن مراحـل احليـاة التـي تتغـري فيهـا  اختيارعملية  أنوير سوبر 
 :ومها أساسيتنيد يف مرحلتني سجوتت, واآلمال والتوقعات املهنية الطموحات

 .ثم الواقعية , ثم التصور املؤقت, وهي التخيل أوجهوتشمل ثالثة , االستطالعمرحلة  −١
 ).ت.ب ,دويدار( واالستقرارديد مرحلة املحاولة والتح −٢

 :املهني عند سوبر االختيارحمددات 
 :ير سوبر أن حمددات االختيار املهني تشمل ما ييل

 .امليول والشخصية والقيم واحلاجاتمثل الذكاء و :خصائص سلوكية −١
أو  مثل الطول والوزن والصحة العامة وامليزات البدنية اخلاصـة :اخلصائص البدنية −٢

 .البدين نواحي العجز
ــتعل :اخلــربات −٣ ــل ال ــاريخ العمــل وتقمــص بعــض األدوارمث ــدريب وت أو  م والت

 :جوانب من املوقف الشخيص للفرد هيثالثة  أمهية أيضاً وتظهر .نبذها



 

 

 وشهرهتا يف املنطقـة املوجـودة هبـا االقتصادية االجتامعيمتضمناً مكانتها  :مركز األرسة  − أ 
 .واألخوة والعالقات الشخصية

األرسة  أفــرادوالعالقــات الشخصــية بــني  –وتشــمل مكانــة الزوجــة  :موقــف األرسة   − ب 
 .وخاصة مع الزوجة 

ويتضمن املوقف املهني واملايل والشهرة الشخصـية وجهـة اإلقامـة وثمـة  :املوقف العام   −ج 
واملهنية والتكنولوجية للدولة  االقتصاديةوهي املكانة الفرد  حمددات أخر توجد يف بيئة

, ذلـك إىلقد تظهر فيها عوامل غري متوقعة كاملرض واحلوادث وما و −التي يتنسب إليها
وختتلف األمهية النسبية للمحددات املختلفة لألعامل من شخص إىل آخر ومـن مهنـة إىل 

وكذلك من فرتة إىل  أخرفـرد وهذه املحددات هامة يف مفهـوم الـذات عنـد ال. أخر
 أن إثباتـهبه سوبر يف هذا املجال يف  أسهمويتمثل ما , يقوم به أنوما يمكن  هسفلن هوفهم
صـورة يـزداد  إىلفخـالل نمونـا نصـل .يشـكل حتقيقـاً ملفهـوم الـذات  إناماملهنة  اختيار

تـأيت  ثـم "أكونـه أن أريـدهذا نوع الشـخص الـذي  إن"نقول  إىل أنوضوحها بالتدرج 
. "وأسـتمتع بـه أؤديـهفـإن هـذا هـو نـوع العمـل الـذي  ,لـذا"اخلطوة الثانيـة فنقـول 

 ). ت.د, ورشاد  طاشكندي(

  :المهني ختيارلال ةاالجتماعيالنظرية : ثالثًا

وتعتمد هذه  ,١٩٧٥سنة  من قبل كورمبولتز وميشيل وجيالت تم وضع هذه النظرية
ج قدرة الفرد تلعب دوراً هامـاً يف جمـر رهناك العديد من العنارص خا أن أساسالنظرية عىل 

 أن االجتـاههـذا  أصـحابويعتقـد  ,اته الرتبوية واملهنيةاختيارو قراراتهحياته كلها بام يف ذلك 
 الذاتيـةهي اقل بكثري مما يعتقد الفـرد وان توقعـات الفـرد  ةه املهناختياردرجة حرية الفرد يف 

مهنيـه معينـه  يقدم فرصاً  أنليست مستقلة عن توقعات املجتمع منه واملجتمع بدوره يفرتض 



 

 

 .الفرد إليهانتمي التي ي االجتامعيترتبط بالطبقة 
, املهنة والتكيف معها اختيارب ؤالتنبتأثري األرسة كعامل مهم يساعد عىل  إىل أشارواكام 

بانـدورا  أشارحيث , ها والتكيف معهااختياروناقش بعضهم الصدفة كعامل رئيس ومهم يف 
الكثري مـن  فهناك ,بالصدفة تلعب دوراً مهامً يف تشكيل حياة اإلنسان ةاألحداث الواقع إىل أن

ال توجـد بيـنهم معرفـة مـن قبـل تـتم  أفراداملقابالت غري املقصودة التي تتم بني أو  اللقاءات
الظـروف  إىل أن أيضـاً ويشـري  ,بواسطة طرف ثالث تؤثر عىل حياة الفرد املهنيـة بشـكل كبـري

تفاعـل العوامـل  إنوالصـدف ال تعمـل يف معـزل عـن اخلصـائص الفرديـة بـل  االجتامعي
وخالصـة  ,يقرر اثـر الصـدفة عـىل حيـاة اإلنسـان أنالفردية معاً هو الذي يمكن  عياالجتام
هبـا ولـيس  واالسـتمرارالفـرد ملهنـة مـا  اختيـارل عن ئوسهو امل االجتامعي االجتاه إنالقول 

وال مفهوم الـذات وسـعي , مثالً  "ن روآ"مع والدية كام تر خربات الطفولة وعالقة الطفل 
وال طبيعة نمط الشخصـية  –يف عامل العمل كام ير سوبر  نفسهعن  رتهصوحتقيق  ءالفرد ورا

 إنـامغري ذلك من العوامل التي تناولتها نظريات علم النفس يف هذا املجال أو  كام ير هوالند
 :ومن هذه العوامل واألكربالدور األهم  االقتصاديةوالثقافية و االجتامعيتلعب العوامل 

 .تمي هلا الفردالتي ين االجتامعيالطبقة  −١
 .دخل األرسة وثقافة الوالدين  −٢
 .اخللفية العرقية والدينية والقومية  −٣
 .ة واألخوات والقيم التي تؤمن هباثر األخوأو –األرسة وطموحات الوالدين  −٤
 .حيلالبيئة واملجتمع امل −٥
 .املدرسة −٦
 .وفرص العمل املتاحة وتوزيع سوق العمل االجتامعيالضغوطات  −٧



 

 

 .اآلخرين له إدراكاإلدراك مع تابع ومد تطابق هذا أو  كقائدالفرد لدوره  إدراك −٨
 .وضع املرأة ومكانتها يف املجتمع وما يتاح هلا من فرص −٩

 .منطقة السكن − ١٠
 :التالية االفرتاضاتوعند استعامل هذه النظرية يف اإلرشاد املهني جيب مراعاة 

 .اختاذ القرار مهارة تعليمية يمكن تعلمها  −١
 .مهني حيتاجون للمساعدة واإلرشاد  اختيارون باألشخاص الذين يقوم −٢
 .املهارات املوجودة لد الطالب  أساساختاذ القرار املهني يقاس عىل  عمليةالنجاح يف  −٣
 .املسرتشدون يأتون من جمموعات واسعة ومتباينة  −٤
 . االختيارأساءوا  إذاعىل املرشدين عدم الشعور بالذنب  −٥
 .ال توجد مهنة كأفضل مهنة للفرد −٦

  :المهني االختيارالنظرية التحليلية في : بعًارا

 اللذة  أنه املهني حيث اختياربأن الفرد جيمع بني مبدأي اللذة والواقع يف  "بريل"ير
الواقـع يركـز عـىل  أنحتقيقها بشكل آين ورسيع وبدون التفكري يف املستقبل يف حني  إىل تدفعه

يوفق بني اللذة والواقع حتـى  أنلقرار املهني اللذة النهائية يف اختاذ القرار وجيب عىل صاحب ا
وعـىل  حياتـهه هلا يف مسـتقبل اختيارويستفيد من نجاحه يف  هنتهه ملاختيارالرضا عن  إىليصل 

حتقق لـه نوعـاً مـن  ألهنايعمل يف حقل املحاماة فان ذلك  أنالفرد الذي اختار  إنسبيل املثال 
حتقق له نوعاً من االسـتقرار كـام يـر  اإىل أهنة باإلضافة نة املرموقاللذة املتمثلة يف اهليبة واملكا

املهني ليس جمرد صدفة بل  االختياراملهنة وان  اختياربان لإلعالء دوراً ارتباطياً وثيقاً ب "بريل"
نحو اختاذ قراره املهني كام انه ير بان املهنة تلعب دوراً يف  وجهتهدوافع الشخص هي التي  أن

ن األمراض النفسـية والعصـابية أ "بريل"وير  ,غبات النفسية عند الفردالدوافع والر إشباع



 

 

املهني فالساديون يعملون يف مهن مثل اللحامني واجلراحني من  االختيارتلعب دوراً يف عملية 
دوراً جزئياً  إالوير بان القدرات اجلسمية والعقلية لوحدها ال تلعب . برش وحيوانات أطباء

فري بان متغريات الشخصـية هلـا دوراُ هامـاً يف عمليـة  "فورير" أما. عهااملهن ونو اختياريف 
عىل دور اخلربات السابقة املبكرة ملـا هلـا مـن اثـر يف عمليـة  آخروناملهني ولقد ركز  االختيار
أو  ن التقمص لد الفرد وهـو امتصـاص صـفات جيـدةأب "سومرز"وير . املهني االختيار

فقد ختتار النساء مهنـاً خمتلفـة بسـبب رفضـهن . املهني االختيار له دور هام يف آخرسيئة لفرد 
ن والـده طلـب منـه ذلـك ن يكون مهندساً ألأحد األشخاص أهن األنثوي وقد رفض لدور

حـد األفـراد أولقـد عمـل , حيقد عليـهولقد عمل معلامً للغة اإلنجليزية لكي ال يكره والده و
رفضـت  أخـروفتاة , اوفه اجلنسية املثليةيتخلص من خم أنكان خجوالً ويريد  ألنهكرشطي 

كانت وهي صغرية متيش عارية اجلسم يف اهلواء الطلق فأصبحت  ألهناالعمل كخياطة مالبس 
 ألهنـاهذه العقدة يف سلوكها وكان لدهيا شعوراً بالذنب لذلك رفضت العمـل يف هـذه املهنـة 

ن عـىل املرشـد أالتحلييل ب اهاالجتوير , شبه عاريات لتقيس عليهن املالبس سوف تر نساء
ويـر . فرد للقدرات التي تتطلبهـا املهنـةالدوافع عند ال إشباع أساليبيركز عىل  أنالرتبوي 

ل ودوافعـه وتقليـ رغباتـهبأن الفرد خيتار املهنة التي جيد فيها وسائل للتنفـيس عـن  "بوردن"
 أيضـاً و النفيس لإلنسان وير تتناسب مع النم أنن املهنة جيب أالقلق لديه وير هذا االجتاه ب

وير التحليليون بأنـه النمـو . مهم يف النمو النفيس املهني آخرالفرد هلا دور  دن قوة األنا عنأب
لصـحة النفسـية املهني السليم وذلك دليل عىل ا االختيارالنفيس السليم عن الفرد يساعد عىل 

احلاجات امللحة عنده األمـر الـذي  عإشباالرضا عىل العمل هو نتاج  أنكام , اجليدة عند الفرد
ني هامل االختيارالتنشئة هلا دور يف عملية  أساليبن أب "سيجال"وير  .الفرد متكيفاً معه جيعل

قـد  ألنـهعىل استعامل التواليـت  تربيتهفاملحاسب كمهني مثالً كان قد تأثر بأساليب والدية يف 



 

 

 ٣٥٠مص عىل عينة من عىل التق "ايتسكر" أجراهاتعلم كيف يضبط نفسه ومتانته ويف دراسة 
درجـات عاليـة مـن  أعطـىالنتائج بان تقمص األبناء بوالدهيم لدرجة عاليـة  أشارت –ذكراً 

األبناء الذين يوجد عندهم تقمص سطحي آلبائهم فقـد وجـد  اأم ,باألعامل اخلاصة االهتامم
الـتقمص املتوسـط  ذو األبنـاء أمـا, األدبيـةيف املجـاالت  االهـتاممعندهم درجات عالية من 

ولقد وجد بأن اإلناث ذوات التقمصات الذكريـة لـدهين . فلدهيم اهتامماً يف العلوم الفيزيائية
اإلناث اللوايت عندهن تقمصات خمتلطة فقد وجد  أمااهتامماً يف جمال األعامل اخلاصة بالذكور 

االهـتامم  أنـامطن أبـ "سكرايت"ولقد وجد  ,بان لدهين اهتاممات يف املجاالت اللغوية والتقنية
رون مهنـاً االذين يتأثرون بآبـائهم خيتـ اآلباءتأيت متفقة مع درجة ونوع التقمص الوالدي وان 

واإلنتـاج والطـريان والتعلـيم وخدمـة الغابـات واملحاسـبة  واإلدارةمثل اهلندسة والكيمياء 
 "سـوول" أما ,أنثويةمهن  إىلفكانوا يميلون  أمهاهتمالذين تقمصوا  أماوالرياضيات والعلوم 

 األنا السليمة والتـي تكـون عـىل  أنالنشاطات املهنية تعتمد عىل نشاط األنا وقال  أنفقد رأ
مـد  إىلالفـوري للحاجـات والرغبـات  اإلشـباع تـأخرياتصال مع الواقع تكون قادرة عىل 

 االختياروان الضعيفة التي تبتعد عن الواقع وير بان التكيف دليل عىل قوهتا  األنامن  أوسع
من  اليةاهقني الذكور الذين عىل درجة عوقد استنتج بان املر األنادليل عىل قوة  أيضاً املهني هو 

حيدث ملـن ال يتمتـع  العكس أنواقعية يف حني  أكثر األوىلالتكيف ستكون تفضيالهتم املهنية 
امعي بـان طالب ج ١٠٠دراسة عىل  من "كرايتس"تنتج سولقد ا, ف مناسبةيكمنهم بدرجة ت

 أمـا. ب الكبار ولـيس عنـد الطـالب الصـغارعند الطال األنانمط االهتامم املهني يرتبط بقوة 
ن العقد والغرائز ومراحل التثبيت عند الفرد وخـربات الطفولـة املبكـرة هلـا أفري ب "فرويد"

الـذين يعـانون مـن عقـدة اخلصـاء يميلـون  فاألشخاصاملهني  االختياردوراً هاما يف عملية 
مية فيميلـون ذين لدهيم تركيز عىل املرحلة الفال األطفال أماللعمل كأطباء جراحني وبيطريني 



 

 

الطهي وجتارة اخلمور وعلـامء يف البالغـة ويف جمـال اخلطابـة  وأعاملللعمل يف صناعة الطعام 
األطفال الذين لـدهيم تركيـز عـىل  أما االجتامعيوالوعظ والرهبنة والتعليق واملحاماة واملهن 

واملوسوعات العمليـة  واألرشيفاإلحصائية واملحاسبة  األعاملاملرحلة الرشجية فيعملون يف 
يف اجلهـاز  وأخصائينيالرصف الصحي  وأعاملوالكتبة وعامل املستشفيات واخلزف والدهان 

عىل العضو التناسيل الـذكري فهـم يميلـون للعمـل  تبثيتالذين لدهيم  األطفال أما. اهلضمي
 ولالذين لدهيم مي أمااألعضاء الذكرية عندهم  تشبهالتي  املياهلمون خراطيم حي إطفاءكرجال 

ترصف هلم  أعاملخلع األسنان والصباغة واجلزارة واألنقاض وهي  أعاملعدوانية يعملون يف 
 .ميوهلم العدوانية

وبعد استعراض الباحث للنظريات املختلفة لالختيار املهني فقد استفاد الباحـث مـن 
ريات يف وضع تصوره للمقياس املستخدم يف الدراسـة احلاليـة, وهـو مل يعتمـد عـىل هذه النظ

 . نظرية معينة ولكنه اعتمد عىل ما جاء بمعظم هذه النظريات يف حتديد حمددات االختيار املهني
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אאאAdjustmentW 

د كبـري ذلـك انـه يـرتبط بالتصـور النظـري التوافق مصطلح مركب وغـامض إىل حـ
غمـوض  أسـبابحد أوربام كان , ظريات واألطر الثقافية املتباينةللطبيعة اإلنسانية وبتعدد الن

 Adaptationففي اإلنجليزيـة نجـد مصـطلحات مثـل , ا املصطلح هو اخللط بني املفاهيمهذ

وهـو املفهـوم  "توافـق"والرتمجة العربيـة هلـذا املصـطلح هـي  Adjustmentوتعني تكيف و
وهنـاك اختالفـاً . قدراً من األمهيـة هالذي يرتبط بدراستنا والذي سنولي االجتامعيأو  النفيس

والفلسـفي النظـري  إطـاروإىل , بني هذه التعريفات راجعه إىل طبيعة عملية التوافـق املعقـدة 
 .)٢٠٠٣, عسريي. (ق منه الباحثونلالذي ينط

 : عند تعريف التوافق وهيوهناك ثالثة اجتاهات للباحثني
 وحاجاتـه, والنفسـية, اجلسـمية صـحتهبـام يف ذلـك  نفسـه يف الفرد األول االجتاهيتمثل  −١

 .العقلية وما إىل ذلك وقدراته
 االجتامعـيو, وخصوصـاً البيئـة العسـكرية, لثاين فهو البيئة املحيطـة بـالفردا االجتاه أما −٢

بوجه عـام وكـل مـا حيـيط  االجتامعيو, والثقايف, واملهني ,واملدريس, كاملحيط األرسي
 .بالفرد

 .التكاميل ويعني تفاعل الفرد مع املجتمع االجتاه −٣

  :)المحيط الداخلي بالفرد(الخاص بالفرد  االتجاه :أوًال

, ودوافـع, نفيس من حاجاتويتمثل يف مجيع مكونات الشخصية اإلنسانية يف بنائها ال
السـلوك  توجيـهوالتـي تقـوم ب فعـاالتوانوعواطـف , وقـدرات, وميـول, وقيم, وخربات



 

 

فتأخـذ احلاجـات والـدوافع , متباينة وخمتلفة فيام بينهـا اتأثريوللمكونات السابقة ت .الفردي
غري أو  متوافقةالسلوك التي يقوم هبا الفرد سواء كانت  أنامطالقسم األكرب لوقوفها وراء مجيع 

وهـذه , الفـرد يعمـل كوحـدة أن بـاراالعتنأخذه بعـني  أنالذي جيب  ءاليشإال أن . متوافقة
ير هنا حيث . دراستنا لعملية التوافق أثناءالشخصية املوحدة املتكاملة هي ما جيب األخذ به 

األحداث النفسية تعمل عـىل اسـتبعاد حـاالت  إىل أنعملية تشري "أن التوافق هو ) م١٩٦٠(
. "يف البيئة التـي يعـيش فيهـا هحلياتالتوتر وإعادة الفرد إىل مستو معني هو املستو املناسب 

 .٤٨ص 
بـل انـه , التوافق ال يتم مرة واحدة وبصفة هنائيـة " إىل أن) م١٩٧٢(وكام ير خميمر 

, إشـباعهااحلياة هي سلسلة من احلاجات حياول الفرد  إناحلياة ذلك  باستمرارعملية مستمرة 
إلزالة هذه التوترات إعـادة  حماولتهومن ثم تكون , وترات هتدد اتزان الكائن بالضياعوكلها ت
 .١٣ص. "من جديد االتزان

بـالطرق  فإن الفرد يعمل جاهداً لبلوغ املسـتو املرغـوب مـن التوافـق سـواء هوعلي
ويف حالة تعذر ذلك يلجأ إىل طرق أخـر غـري مبـارشة وحيـاول , املبارشة وهي اقرص الطرق

 التـي يعاوهنـا  االجتامعيو, سيةوالتوافق مع املشكالت النف االنسجامبواسطتها بلوغ مستو
 Defence"ميكانيزمـات الـدفاع"أو  التوافـق ق عليها علامء الـنفس ميكانيزمـاتوالتي يطل

Mechanisms بمعنـى أو  ,نفسـهختالف عنارص التوافق ي كثرية ومتنوعة وختتلف تبعاً الوه
 ).١٩٦٠, هنا(. الظروف من وجهة أخرأو  ن وجهةآخر ختتلف حسب تكوين األنا م

حيث يرون أن الشـخص املتوافـق هـو التحليليون  االجتاهومن الذين يميلون إىل هذا 
 أنالشخص صاحب األنا الفعال الذي يسيطر عىل كـل مـن اللهـو واألنـا األعـىل ويسـتطيع 

 بعملياتـهيقـوم  أنيوازن بني متطلبات اللهو وحتذيرات األنا األعىل وبالتـايل يسـتطيع الفـرد 
 ). ١٩٩٧, دسوقي(عىل خري وجه  جتامعياالالعقلية النفسية و



 

 

  :صة بالبيئةاالخ االتجاهات: ثانيًا

وال يمكننـا بـأي حـال مـن  ,االجتامعـي بطبيعتـه يتميز اإلنسان عن بقيـة الكائنـات
عـىل ويقوم هـذا التشـبث بـاملجتمع , فيهالذي يعيش  هعن جمتمع األحوال أن نتصوره منعزالً 

 أكثـرتأثري املجتمع عادة ما يكـون إال أن . فاعل املستمر بينهامالعالقة املتبادلة بني الطرفني والت
الصعوبة بمكان املجتمع بتقاليده وهو الذي يصنع الشخصية مما جيعل من  أنمن تأثري الفرد إذ 

وهكـذا  ,واملتفق عليها مـن قبـل املجتمـع االجتامعيعن القواعد ) الفرد(خروج هذا األخري 
دد األسـلوب وحتـ, بطريقة مبارشة عىل حيـاة الفـرد االجتامعيو البيئة بأبعادها الطبيعيةتؤثر 

 ). ١٩٦٤, الزيادي(. واملوائمة مع كل جانب من جوانب هذه البيئة, الذي حيقق له التكيف
عملية الدينامية املستمرة التي هيدف ال" التوافق هو أن) ١٩٧٤, الطوابفريي ( يرو

نـه وبـني البيئـة بمطالبهـا تواؤمـاً بي رأكثـيغري مـن سـلوكه ليحـدث عالقـة  أنهبا الشخص 
 . ضغوطها الثقافيةأو  االجتامعيأو  سواء املادية, وضغوطها

 صـورتهأو  البسـيطة املحـددة صـورتهفالتوافق يعني التغـري يف السـلوك سـواء كـان 
 .١٦ص. "املعقدة

عمليـة ديناميكيـة مسـتمرة يسـتهدف هبـا  "التوافـق  أن) م١٩٧٥,مـريس( كام يـر
أو  ته سواء كانت هذه البيئـة طبيعيـةئتوافقاً مع بي أكثرل سلوكه ليحدث عالقة الشخص تعدي

 .١٢ص ."اجتامعيأو  ثقافية
 أكثريصبح الفرد  بواسطةاألسلوب الذي "التوافق هو  أن) م١٩٨٤(كام يقرر املليجي 

ت اصطدمت رغبات الفرد مع املجتمع مما يؤدي إىل خلق عقبـا وإذا. بيئتهمع  عالقتهكفاءة يف 
مع غـرية مـن األفـراد عليـة أن  االنسجامدوافعه فأن الفرد من اجل استعادة  إرضاءيف سبيل 

 عاداتـهيغـري مـن أو  االجتامعـي لاللتزامـاتإما بإتباع التقاليـد واخلضـوع  سلوكهيعدل من 



 

 

 .١٢ص. "ائم اجلامعة التي يعيش فيهاليو واجتاهاته
ن أبأن العمليات التوافقيـة متعلمـة ووممن يتفق مع هذا االجتاه السلوكيون فهم يرون 

م فإن سـلوكياهت االجتامعيقل اهتامماً بالتلميحات أ أصبحوااألفراد متى ابتعدوا عن املجتمع 
 ) .١٩٩٣, عبداللطيف(تأخذ شكالً شاذاً غري متوافق 

  :تكاملي اتجاه: ثالثًا 

ة مواءمـة بـني امليل إىل التوازن وأن عملية التوافـق هـي عميلـ :حيث يميز هذا االجتاه
وان الفـرد املتوافـق هـو الـذي حيقـق , من جهة أخـر بيئتهوبينه وبني  ةمن جه ونفسهالفرد 

وهـو عـىل قـدر مـن , املادية والنفسية ضمن اإلطار الثقايف الذي يعيش فيه ومتطلباته حاجاته
 .املرونة وعىل التشكل ضمن البيئة التي يعيش فيها واملسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه

تبدو  وبيئتهبني الفرد  واالنسجامحالة التوائم "أن التوافق هو ) م١٩٧٣( راجح ريف
البيئـة املاديـة  بترصـفاً مرضـياً إزاء مطالـ وترصـفه, حاجاتـهغلـب أ إرضـاءعـىل  قدرتهيف 
 .٤٧ص ."االجتامعيو

عمليـة " التـي تـر بـأن التوافـق هـو) م١٩٩٠(رس  إجـالل االجتاهوتسري يف هذا 
حتى حتدث حالة من التوازن , الفرد تعديل ما يمكن تعديله فيهاستمرة حياول فيها ديناميكية م

 بيئتـهغلب متطلبات أالداخلية ومقابلة  حاجاتهمعظم  إشباع والتوافق بينه وبني البيئة تتضمن
 .٢٩ص  ."اخلارجية

حالـة "نـه أاملعارف النفسية عرفت التوافـق ب دائرة أن) م١٩٩٠(الديب  أمريةوتذكر 
 ن فيها حاجات الفرد ومتطلبات البيئة مشبعة متاماً بمعنى حدوث تناغم بني الفرد واهلدفتكو

 . ٢٩ص  ."ةاالجتامعيالبيئة أو 
التوافـق  أن حيـث يـر, االجتـاهمع من يسري يف هذا ) م١٩٩٧(ويتفق كذلك زهران 



 

 

التعـديل وتغيري بال) االجتامعيالطبيعية و(مستمرة تتناول السلوك والبيئة  اميةنيعملية د": هو
جـات الفـرد وحتقيـق حا إشـباعوهـذا التـوازن يتضـمن  وبيئتـهحتى حيدث توازن بني الفرد 

 .٢٧ص  ."متطلبات البيئة
مـد : املختلفة ير الباحث أن التوافـق هـو اجتاهاهتاوبعد عرض هذه التعاريف يف 

 االجتامعـييف والثقـا توافق الفرد مع مطالب النمو عرب مراحل العمر املختلفة ضـمن اإلطـار
 .الذي يعيش فيه
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خيتلف مفهوم التوافق باختالف االجتاه النفيس تبعاً لفلسـفة ونظـرة املدرسـة النفسـية 
وفيام ييل سوف نعرض ملفهوم التوافق لـد جمموعـة مـن . حول اإلنسان والشخصية واحلياة

 ).٧٩−٧٨: م١٩٩٣ ,السندي(. املدارس واالجتاهات النفسية

  :النفسي لنظريات التحلي  )أ(

أي أن الفـرد ال , النفيس غالباً ما تكون الشعوريةعملية التوافق  أن freudير فرويد 
 إشـباعفالشـخص املتوافـق هـو مـن يسـتطيع  ,سـلوكياتهيعي األسباب احلقيقية لكثـري مـن 

صاب والذهان ما مهـا الع أنوير فرويد  ,املتطلبات الرضورية للهو بوسائل مقبولة اجتامعياً 
السامت األساسية للشخصية املتوافقـة  أنويقرر  ,سوء التوافق أشكالعبارة عن شكل من  إال

القدر عىل , العملالقدرة عىل , قوة األنا: تمثل يف ثالث سامت هيواملتمتعة بالصحة النفسية ت
 .)١٩٩٣,عبداللطيف( احلب

 ,األعىلو واألنا واألنا اهل: ية هيكون من ثالث ابنية نفسالشخصية تت أنوير فرويد 
ويعمـل اهلـو  ,و رغباتنا وحاجاتنا ودوافعنا األساسية وهو هبذا خمزن للطاقة اجلنسـيةومتثل اهل



 

 

 االجتامعـيدون مراعـاة للعوامـل  وازنتبناء عىل مبدأ اللذة والذي يبحث عن حتقيق رسيع لل
النية مقبولة لد العـامل ريقة عقحيث يعمل عىل حتقيق حاجات الفرد بط, ويمكن اتباع الواقع

مـع العـامل  باالتصاالتفاألنا هو العنرص التنفيذي يف الشخصية يكبح اهلو وحيتفظ , اخلارجي
يتكـون مـن الضـمري واألنـا املثاليـة  األعـىلواألنـا , االجتامعي األخالقيةاخلارجي من اجل 

 إالاملثاليـة فـام هـي  األنا أما ,يبالقدرة عىل التقييم الذايت واالنتقاد والتأن إىلفالضمري ينسب 
م يـربط فرويـد ما تقد أساسوعىل  ,تصور ذايت مثايل يتكون من سلوكيات مقبولة ومستحسنة

اهلـو واألنـا األعـىل عـىل  حيث يكون املنفذ الرئييس فهو يـتحكم ويسـيطر, التوافق بقوة األنا
 ).١٩٩٣, عبد اللطيف. (ومتطلباتهويعمل كوسيط بني العامل اخلارجي 

 اجلامعة  هذه املدرسة يغفل دور الفرد يف أصحابحمور التوافق عند  أنومن ذلك نر
فيجعـل  إرادتـهويسـلب الفـرد . حاجاتـهوجيعله عبداً إلشباع  إنسانيتهكام انه يبعد الفرد عن 

نفسـه  أسـريتتعدل وفق املتغريات اخلارجية وجيعل الفرد طول حياتـه  باستجابةسلوكه مقرتناً 
 ).٣٧: ٢٠٠٣, العنزي.( العدوانية واألنانية املفرتسةالغريزة و

  :النظرية السلوآية) ب(

تدور حول حمور رئييس هـو  األساسيةوتقوم النظرية السلوكية عىل عدد من املسلامت 
وتعترب العادة بمثابة املفهوم األسايس يف ) استجابة − مثري( إليه بنظريةوقد يشار  ,عملية التعلم

هي تنظيم معني من العادات والتنظيم هو الذي حيدد سلوك الفرد ويميز الشخصية و ,نظرهتم
 ,والسلوك اإلجيايب هو سلوك مكتسب نتيجة تعلم عـادات مـن البيئـة ,شخصية فرد من غرية

 أيضـاً يتمتـع  ةالفرد الـذي يتمتـع بالعمليـة التوافقيـة اإلجيابيـ إىل أنوتشري النظرية السلوكية 
وفعالـة تسـاعده يف معاملـة , الفـرد عـادات مناسـبة اكتسابىل دي إؤبالصحة النفسية التي ت

 ). ١٩٨١, عبدالغفار(  تالقرارا اختاذوعىل مواجهة املواقف التي حتتاج إىل , اآلخرين



 

 

  :النظرة الوجودية) ج(

وغريبـاً عـن , يف العرص احلايل غريباً عـن اهللا أصبح أنالفرد بعد  أنتر هذه النظرية 
ش حيـاة هـو يعـي همـرأمغلوبـاً عـىل أو  ,يعيش حياته مقهـوراً  أصبح أننفسه واآلخرين بعد 

كـل ذلـك أد . كام يريد وإنام شكلت له بإرادتهحياة مل يشكلها  ,ع هلانأكثر مما هو صا أسريها
 .النفيس بضطراللقلق الوجودي ومن ثم لال رصيعاً  وقوعهبالفرد إىل 

يعـيش اإلنسـان  أنهـو  ولذلك نجد مفهوم الصحة النفسية عند املنحنـى الوجـودي
 ضـعفهوأن يـدرك نـواحي , وأن يكون حـراً يف حتقيـق مـا يريـد إمكانياتهوجوده وأن يدرك 

الوصـول  ويتقبلها وأن يكون مدركاً لطبيعة هذه احلياة وما فيها من متناقضات وأن يـنجح يف
, خميمـر(. هسـكنإىل  اغرتابـهوأن يعود من  حياتهلتنظيم معني من القيم يكون مثابة إطار له يف 

١٩٨١ .( 

  :النظريات اإلنسانية) د(

وحتقيـق  مشكالتهاإلنسان ككائن فاعل يستطيع حل  إىل أناإلنساين  االجتاهينظر رواد 
 ثـرياتللمأو  كاجلنس والعدوان كام ير فرويد البيولوجيةالتوازن وانه ليس عبداً للحتميات 

, عبـد اللطيـف(. رواطسـن وسـكن أمثـالاخلارجية كام ير السلوكيون والراديكـاليون مـن 
١٩٩٣(. 

فإنـه ال  مشـكالتهحاجاتـه ومواجهـة  إشباعشعر بالتهديد والعجز عن  إذان الفرد أو
, روجـرز(. االجتـاههـذا  أنصـاروهكـذا يـر , ويصبح سـيئ التوافـق ذاتهحيقق  أنيستطيع 

سـية وهـي األسا حاجتـهالفـرد  إشـباعبعـد  إالحتقيق التوافق ال يتم  أن...) ماسلو, لربتأو
عـدم  أنيرون حني يف , واحلب االنتامءاحلاجات الفسيولوجية واحلاجة إىل األمن واحلاجة إىل 

 .الفرد حلاجاته يؤدي به إىل القلق وسوء التوافق إشباع
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سلسلة من املراحل ابتداء من اإلحساس بحاجة  أهنايمكننا وصف عملية التوافق عىل 
 اختيـارب بانتهـاءعىل طبيعة هذه احلاجـة والطـرق املختلفـة إلشـباعها  معينة ومروراً بالتعرف

. االسـتقرار النفيسـهذه احلاجة متهيداً للوصول حلالـة  إشباعإحد الطرق ليتم عن طريقها 
 .)١٩٧٨, فهمي(

يلخـص هـذه م ١٩٩٥ "شـيفر "إذ نجـد ,ومتثل هذه نظرة مبسـطة لعمليـة التوافـق
 :نقاط أربعةالعملية التوافقية يف 

دة الشـعور بعـدم أي املشكلة التي حتاول أن تغري من استقراره وتعمل عىل زيا: الدافع
 .اإلحساس بالراحة
دفعا ملحاولة  ويدفعهاإلحساس الفعيل الذي يعيب اإلنسان أو  وهو الشعور :اإلحباط

 .التعرف عىل املشكلة وحلها
للتعـرف عـىل  خاللـه أي الفعل اإلجيايب الذي يبدأ الفرد يف التحـرك مـن: االستجابة

 . البدائل املختلفة للتغلب عليها وإجياد وأبعادهاطبيعة املشكلة 
 .لة ويبدأ يف تنفيذهجيده مناسباً للتغلب عىل املشكوأي القرار الذي يتخذه الفرد  :لاحل

فلـيس رشطـاً أن  ,أن عملية التوافق ال تتم دائامً هبـذا النظـام) ٢٠٠٣( وير العنزي 
عىل سبيل املثال قد ال يشعر اإلنسان  ,يمنع من الوصول إىل اهلدف التوافقي يكون هناك عائقاً 

ألن معـايري وأنظمـة , يف جمتمعـهأو  دون أن يقوم بأدنى تغيـري يف سـلوكه االجتامعيبالتوافق 
 .املجتمع الذي يعيش فيه تتفق مع رغباته وميوله الشخصية
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حباطــات االالطــرق واألســاليب يف مواجهــة  بانتهــاج جمموعــه مــن األفــراديقــوم 
وقـد صـنف , هلـا مـن اجـل حتقيـق التوافـق النفيسـوالضغوط النفسية التي قـد يتعرضـون 

كـام , حتقيق التوافق النفيس التكيف التي يامرسها األفراد من اجل وأنامط م١٩٩٦ "كامريون"
 :ييل

 .السيطرة عىل املوقف والوصول إىل حل −١
 .جتنب املوقف −٢
 .املراوغةأو  وقفتطويق امل −٣
 .جتاهلهأو  اهلروب من املوقف −٤
 ). م٢٠٠٢نقالً عن برغوث, . (بالتهديد واملعاناة من اخلوف الشعور −٥
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ولكن اغلب الباحثني يقترص عىل عرض األبعاد التـي يتناوهلـا يف , التوافق أبعادتتعدد 
, االجتامعيوالتوافق , فق التعليميالتوافق هي التوا أبعاد أهمتشري جوليت هاربر إىل , دراسته

 ). ٤١: هـ ١٤٠٩, رساج(. والتوافق األرسي, التوافق الشخيصو
التوافـق  ,االجتامعـيالتوافق : التوافق هي أبعاد أهم أن) ٣٥: م ١٩٨٧(وير فهمي 

 :الباحث سوف يعرض ألبعاد التوافق التي يتناوهلا هذا البحث وهي أنالشخيص غري 
 .Social Adjustment االجتامعيالتوافق  -

 .Emotional Adjustment االنفعايلالتوافق  − 
 .family adjustment) األرسي( يلنزالتوافق امل -

 .Health adjustmentالتوافق الصحي  − 



 

 

  :االجتماعيالتوافق 

بأخالقيـات املجتمـع ومسـايرة املعــايري  وااللتـزاممـع اآلخـرين  السـعادةويتضـمن 
والتفاعــل , االجتامعــيوتقبــل التغــري  االجتامعــيضــبط لقواعــد ال واالمتثــال, االجتامعــي
ممـا يـؤدي إىل حتقيـق الصـحة , والسـعادة الزوجيـة, السليم والعمل خلري اجلامعـة االجتامعي
 .ةاالجتامعي

الـتفهم الكـفء للتغـريات  "هـو  االجتامعيالتوافق  أن) م١٩٨٧(حيث ير زيدان 
ظروف بحيث يتمكن الفرد من إجياد أو  اتابتكارأو  عاداتأو  أفكاراً سواء كانت  االجتامعي

وبحيـث  نفسـهعن  فكرتهصيغة للتفاهم املشرتك بينة وبني التغريات احلاثة وبحيث تتضح له 
 .٤ص ."اجلامعة أهدافتتمشى أهدافه مع 

يف املواقـف  االرتبـاك, يف مرحلـة الشـباب االجتامعـيمشـكالت التوافـق  أهمومن 
عـدم القـدرة , اخلوف من مقابلة الناس, االجتامعياء اخلوف من ارتكاب األخط, االجتامعي

قلـة , نعـدم فهـم اآلخـري, صداقات جديـدة إقامةعدم القدرة عىل , باآلخرين االتصالعىل 
 ). ٣٠ −٢٩: هـ ١٤٠٥, حسني.( ي النشاط الرتوحي

  :االنفعاليالتوافق 

 تواجهـهي الشخص للجوانب املختلفة للمواقف الت إدراكيف  االنفعايليتمثل التوافق 
ن النجـاح والفشـل ثم الربط بني هذه اجلوانب وما لديه من دوافع وخربات وجتارب سابقة م

وطبيعتها التـي تتفـق ومقتضـيات املوقـف الـراهن  االستجابةوحتديد نوع  تساعده عىل تعيني
 ابية يفاإلجيتكييفاً مالئامً ينتهي الفرد إىل التوافق مع البيئة واملسامهة  استجابتهوتسمح بتكييف 

: م١٩٨٧, زيـد أبـو(لة من الشعور بالرضاء والسـعادة نشاطها ويف نفس الوقت ينتهي إىل حا
١٦١.( 



 

 

, الشـعور بتأنيـب الضـمري ,يف مرحلة الشـباب االنفعايلمشكالت التوافق  أهمومن 
ســهولة , والشــعور بــالنقص, اخلجــل, اليقظــةأحــالم , التــوتر, القلــق, االنفعــايلالتنــاقض 
 ).٤١٩: م١٩٩٨, زهران( .االنفعاليةوف من النقد واحلساسية اخل, االستثارة

نفعالياً هـو شـخص متـزن غـري ومن خالل ذلك يمكن القول بان الشخص املتوافق ا
 .االنفعاليعرب عن انفعاالته بطريقة مقبولة يستطيع ضبط نفسه يف املواقف التي تثري متهور 

  ":األسري"لي نزالتوافق الم

العائلية والقـدرة  كلاملشا التعايش يف اجلو األرسي بعيداً عن هو مد قدرة الفرد عىل
 األرسة أفرادوبقية  واألخوةبعالقات محيمة مع الوالدين  االحتفاظحتمل املسئولية فيه مع عىل 

 ).ت.د, نجايت( اآلخرين
الشباب يف حميط األرسة عدم تفهم الوالدين لظـروف  تواجهاملشكالت التي  أهمومن 
األصدقاء وعـدم تـوفر الوسـائل املناسـبة  اختياراجاهتم وتدخل والوالدين يف الشباب واحتي

 .العالقات بني الوالدين واألبناء من وقت الفراغ يف املنزل وفتور لالستفادة

  :التوافق الصحي

هو القدرة عىل التكيف مع األمراض املختلفة والتوتر املصـاحب هلـا مـن خـال اتبـاع 
ن أاحلياة بشكل طبيعي ويمكن القول بـبشكل يسمح بمامرسة  األساليب والتعليامت الصحية

ة الصحية به عند سوء ياالة الصحية للفرد مما يوجب العنالتوافق الصحي يعطي مؤرش عن احل
 ).٤:ت.د, نجايت(التوافق الصحي 

الكيفيـة التـي يعمـل هبـا اجلهـاز  أنعىل ذلـك حيـث يـر ) م١٩٧٨(ويؤكد فهمي 
تؤثر عىل ميكانيكية عملية التـنفس وعـىل فسـيولوجية عمليـة  التاالنفعاالعصبي حتت تأثري 

تؤثر عىل توافق الشخص من الناحيـة ) نفس جسمية(استجابة سيكوسوماتية  االنفعايل اهلضم



 

 

 .الصحية واحلركية
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لـيس  الفـردإال أن , مـل البيئيـةاملهني وتوافق الفرد إىل حد كبـري بالعوا االختياريتأثر 
, حيـث يـذكر نفسية عوامل هامه يف نمـوه املهنـيال خصائصهوتعد , سلبياً يف تفاعله مع البيئة

 : جمموعة من هذه العوامل كام ييل) م١٩٩٣(املشعان 

  :الميول المهنية: أوًال

ــنفس أن يعرفــول بعــض لقــد حــاو ــتم  اعلــامء ال ــاذا ت ــارمل ــة دون  اختي ــة معني مهني
لقد أصبح من الواضح أنه ال يوجد عامل . ولكنهم مل يصلوا يف النهاية إىل هذا السؤال,ا غريه

التي يعترب امليل عامالً َ , هناك تفاعالً بني خمتلف العوامل ولكن, واحد مسئول عن النمو املهني
 .هاماً بينها

عنـد  فهـي تظهـر. وال يعرف بالضبط العمر الذي تبدأ عنده امليول املهنيـة يف الظهـور
ال حيبه يتضـح يف عمـر  وبالطبع فإن ما حيبه الفرد وما, ر خمتلفة لد األشخاص املختلفنيأعام

تهم األسـئلة التـي قـد توجـه باجـإاهتم يف اختيارفيستطيع أن يعربوا عن ميوهلم و, مبكر جداً 
غري أن هـذه الرغبـات التـي يبـدهيا كثـري مـن هـؤالء . دونه عندما يشتد عودهميإليهم عام ير

ويلعب األطفال أدواراً مهنية ولو أن هذه األدوار قد تبدو غري . ألطفال تتغري وتتعدل بسهولةا
 . واقعية بالنسبة ملن يالحظهم

املهني اجلـاد يـأيت يف  االختيارولكن  ,فاألوالد الصغار يلعبون دور الطبيب واملمرضة
 .مرحلة متأخرة

ن التفضـيالت املهنيـة التـي هلـا ويف مرحلة الطفولة حيدث يف بعض األحيان التعبري ع



 

 

وقد تكون هذه التفضيالت غالبـاً نتيجـة ملوهبـة  ,املهني فيام بعد االختيارمعنى كام ينعكس يف 
درات وميال مناسبة يف سن قربام يبدي بعض الفنانني والكتاب خاصة تظهر يف مرحلة مبكرة و

 .مبكرة
هذه امليول تنمو جيداً بـدخول ول املهنية أن يحد املختصني بقياس املويعتقد سرتونج أ
ول املهنيـة يـط مرحلة املراهقة تتضـح نـامذج املويف وس ,قبيل ذلكأو  التلميذ املدرسة الثانوية

يف ثباهتا واستقرارها عىل الرغم مـن حـدوث اثلة إىل حد معقول مليول الراشد وهي مم, املقيسة
 .تغريات هبا بعد ذلك

نسـبياً يف تبقـى ثابتـة  إىل أنمتيـل ارات املقننـة امليول كام تقيسها االختبـ أنواخلالصة 
 .األفراد يف سن مبكر وقد نالحظ امليول التي يعرب عنها, منتصف مرحلة املراهقة

ضـئيلة  ومثل هذه امليول التي تظهر يف مرحلـة مبكـرة وقـد تكـون ذات أمهيـة مهنيـة
 االختيـارب االهـتاممة وزيـاد ,ولكن قد تكون هامة بالنسبة للـبعض, بالنسبة لكثري من األفراد

ويستطيع كثري من التالميـذ أن . املراهقة كجزء من النضج املهني املهني قد تنمو خالل مرحلة
املهني قد  االختيارعىل الرغم من أن , يستفيدوا من التوجيه املهني يف منتصف مرحلة املراهقة 

اسعة لتحديد املهنة التي جماالت مهنية و اختياروحيث يستطيع كثري من الشباب , ال يتم حينئذ
 .سوف يلتحقون هبا يف املستقبل

  :القيم: ثانيًا 

. كام أهنا قد تنعكس أيضاً يف فلسفته يف احلياة, قد تنعكس قيم الشخص يف بعض ميوله
السادسـة أو  أن املراهقني يظهـرون يف سـن اخلامسـة عرشـ تقريبـاً  جينزبريج ورفاقهولقد بني 

 وهييـئ ,يمهم وأهـدافهمقـمتصـلة باملهني  االختياروعة اهلامة يف عرشة ميالً نحو العوامل املن
مخسة أنواع من القـيم قـد يسـعى إليهـا  "سنرتز"وبني  ,العمل فرصة مناسبة للتعبري عن القيم



 

 

واخلـربة , واألمـن وخدمـة اآلخـرين, عن الـذات وهي االستقالل والتعبري, الفرد يف العمل
 واالسـتقالل,واألمن , فنية العليا يف التعبري عن الذاتن الوتتضح قيم األفراد يف امله, املمتعة 
قـيم  وغري أن ,احلقيقي يف بعض املهن عنه يف غريها لإلشباعطبيعة العمل وفرصة اكرب  وهتيئ

وممـا يعنـي انـه ليسـت املهـن , وعة مهنية قد ختتلف بعضها عـن بعـضأولئك األفراد يف جمم
قاق قيم تولكن األفراد أيضاً يستطيعون اش, ختلفةفرص إشباع القيم امل هتيئوحدها هي التي 

 .خمتلفة من مهن متشاهبة 

  :عوامل الشخصية :ثالثًا

عـىل , يعتقد أن كثرياً من عوامل الشخصية املختلفة تلعب دوراً هاما يف النمـو املهنـي
وامليــول املهنيــة وســامت الشخصــية  ,الــرغم مــن أن ذلــك الــدور غــري حمــدد متامــاً إىل اآلن

والقيم يبدو أهنا ذات صلة وثيقة بمجموعات مهنية معينة وبـني الطـالب الـذين  اهاتواالجت
ال تنجح إىل اآلن كام سيتم عرضها يف الدراسـات  األبحاثإال أن , يعدون أنفسهم ملهن معنية

السابقة يف إظهار عالقات واضحة حمددة بني سامت خاصة للشخصية وعضوية اجلامعة املهنية 
 . ت يف هذا املجالاميسع يكفي للقيام بتعلعىل نطاق واوذلك 

إنـام هـي ليسـت عالقـة سـهلة و, التوافقأو  املهني االختياروالعالقة بني الشخصية و
واسـعاً لنشـاطات شـتى  جماالً ويرجع ذلك إىل بعض املهن تتيح , معقدة حني نحاول دراستها

وعـىل خـالف ذلـك , لعمل غري شخيص وفني إىل حد كبري أن يكون جماالً  فالطب مثالً يمكن
وكثر من املهن مرنة إذ تسمح بعالقات . لنشاطات شخصية لدرجة كبرية جماالً يمكن أن يكون 

قوم يف العمل ناشئة من الفرقة التي يففي جمال الرتبية هناك فروق ,شخصية بدرجات متفاوتة 
. إلنساين نفسهوفروق عظيمة كذلك يف املسلك ا, ذلك إىل املعلم بالتدريس هلا ونوع املادة وما

أو  عـنهم واالبتعـادفالعلم قد يستعمل املادة التي يدرسها كوسـيلة لالنسـحاب مـن النـاس 



 

 

 .أكثر صلة وقربا منهم جتعلهكوسيلة 
, وباإلضافة ملا سبق فقـد يكـون لـد األشـخاص يف املهنـة الواحـدة دوافـع خمتلفـة

صـاً قلقـاً ربـام اسـتعمل امليول العلمية والنابغ يف ذلك امليـدان قـد يكـون شخ فالشخص ذو
. وسـيلة تبعـده عـن املشـكالت اإلنسـانية, )غري الشخصية(املشكالت العلمية  عىل انرصافه

العميقـة  االهتاممـاتيف العلـم منفـذاً للتعبـري عـن  آخـرونوعىل النقيض من ذلك فقد جيـد 
حـدة اجات الوااحل وإشباعويمكن إشباع احلاجات املختلفة عن طريق مهنة واحدة , لإلنسان

 .عىل طبيعة الفرد وطبيعة املهنة وبتوفيق ذلك, بواسطة مهن خمتلفة
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يف الفرد ولكنها تتفاعل فيام بيـنام  االجتامعيتؤثر كل من اخلصائص النفسية والعوامل 
امت الشخصية عىل األقـل إىل حـد تعترب امليول املهنية وس, فيعدل كل منها األخر ويغريه فمثالً 

جزءا كبرياً هاما من  االقتصادية االجتامعيوتعترب فئته ,  مكتسبة بتعليمها الشخص يف بيئةكبري
ينبغي أن تؤخذ املفاهيم املشتقة مـن علـم , ولكي نفهم النمو املهني فهام صحيحاً  ,تلك البيئة
هذه املفـاهيم عرضـا مـوجزاً كـام ويمكن أن نعرض  االعتبارمأخذ  االقتصادوعلم  االجتامع

 :يأيت

 :لألسرة االقتصاديةو ةاالجتماعيالمنزلة  -١
عنـدما تكـون البيئـة , اهلـام يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة حيدث شطر كبري من التعليم

 االقتصـاديةو االجتامعيوتؤثر املنزلة , املحيطة بالفرد هي املنزل واجلريان املحيطون به مبارشة
يف نـوع األشـخاص مـا وتـؤثر إىل حـد , ات الثقافية التي يتلقاها الطفلع املثريللوالدين يف نو
 بيئتـهأقل يف جتانسـها مـن وعندما يلتحق الطفل باملدرسة فإنه يتعرض إىل بيئة  ,الذين يلقاهم



 

 

وقد يتعدل ذلك بالطبع نتيجة للخربة , ولكنه حيمل معه إىل املدرسة ما سبق أن تعلمه ,السابقة
 .اجلديدة

 بيئتـهيف  االجتامعـيالشـاب  يف منزلـة االقتصـاديةو االجتامعـيثر منزلـة األرسة وتؤ
يف مرحلـة  أو املاديـة ةيلوقد تؤثر إمكانيات األرسة املا. يف عالقاته الشخصية تؤثراملحلية وقد 

الدراسة التي يتمها الفرد فكثري من األطفال الفقراء ال يلتحقون باملدرسة الثانوية عـىل الـرغم 
وال يرجع ذلك إىل حالتهم املالية فقط ولكن قد يرجـع إىل أسـباب أخـر , انية التعليممن جم

 .عدم ميلهم إىل إمتام دراستهمأو  مثل عدم تشجيع اآلخرين هلم
 االبـن, وال شك أن مهنة الوالد يف الغالب قد تؤثر تأثرياً مبارشاً عىل املهنة التي ينتقيها

يف  أكثـرهناك احـتامالً إال أن ,  يلتحقون بنفس مهن أبائهمبناء الوعىل الرغم من أن غالبية األ
 . التحاقهم بتلك املهن عن غريهم

 :الفرص الممكنة -٢
الوظيفـة أو  للتدريبواملهنية تتأثر بالفرص السانحة من الواضح أن اخلطط التعليمية 

فمثالً جيب أن  ,املراهق علية أن يعد نفسه لالستفادة من الفرص املوجودة فعالً  ولكن, املمكنة
تتـوافر لـه  أنلكي يتم تدريبه كموسيقار حمرتف ومع ذلك فيجـب  يكون موهوبا يف املوسيقى

 .العامة يف الدول تؤثر يف فرص التوظيف االقتصاديةوبالطبع فإن الظروف  ,الفرصة

 :فترة المحاولة -٣
بـأعامل الشباب غالباً ما يمرون بفرتة جهاد وحماولـة تتصـف بالتحـاقهم  أنلقد وجد 

 ,املحليـة االقتصاديةدون شك بالظروف  يتأثروعىل الرغم من أن ذلك  ,ألمد قصري وبالبطالة
العامـل الصـغري  يبذلـهفإن مرور الشباب بتلك الفرتة من املحتمل أن يعكس املجهود الـذي 

نسبة ألولئك الذين ليس لـدهيم فكـرة البوجه خاص فبو. ليجد العمل الصحيح الذي يناسبه



 

 

فإننـا نتوقـع حماولـة وخطـأ يف , غري معقولة بآمالالذين يتعلقون   يريدونه أولئكواضحة عام
أما أفراد املهن التي تتطلب تدريباً طويال مثل املهن الفنية العليـا فـإهنم  ,عملية توافقهم املهني

هم إىل حد معني قد نـالوا خـربة خـالل , لكنهمقد ال يمرون بفرتة املحاولة واجلهاد هذه كغري
 .بهم للتخصص أثبتت صالحيتهم لتلك املهنتدري

تعلـم كيفيـة  نية وعـىلالصحيح خلططهم امله اإلعدادوقد تؤدي مساعدة الشباب عىل 
تلك الفرتة مع مالحظة أن تغيري العمل بقصـد غـرض  اختزاليفة مناسبة عىل ظالبحث عن و

يف عمـل غـري مناسـب كام أن البقاء ملدة طويلـة , معني وألسباب وجيهة يعد أمرا مرغوباً فيه 
 .ليس دليال عىل التوافق املهني واحلسن

  :تغيير المهنة -٤

وذلك عندما ينتقل الشخص مـن , أفقي اجتاهقد حيدث النتقال من مهنة إىل أخر يف 
عمودي وذلك بالتحرك  اجتاهيف أو  ,االجتامعيي واالقتصادإىل غريها يف نفس املستو  مهنته

كن دراسة تغيري املهنة بمقارنة العمل الذي يقـوم بـه الشـخص ويم أدنى,أو  إىل مستو أعىل
 )١٩٩٣,شعانامل.(بمقارنة أعامل اآلباء بأعامل األبناءأو  باألعامل التي سبق له القيام هبا
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حد كبري عن طـابع احليـاة  إىلاص خيتلف ذات طابع خ ةاجتامعياحلياة العسكرية حياة 
ة عـيتلـك الطب, ويمكننا تبني طبيعة هذه احلياة بفهمنا لطبيعة املجتمع العسكري وبناءه, املدنية

تمـع فكـل جم ,وما يندرج حتتها من وظائف جزئيه العامةالتي يستمدها من مقتضيات وظيفته 
عنهـا ثبـات  أمن النشـاط ينشـ لفةتخم أنواعاتؤدي  االجتامعيةمن املنظامت  ةيتكون من جمموع

منظمه من هذه املنظامت تقـوم بالعمليـات  املسلحةكيان املجتمع واستمراره يف البقاء القوات 



 

 

ــة ــة احلربي ــوطن الالزم ــن ال ــدفاع ع ــع أو  لل ــىل جمتم ــاهلجوم ع ــاحله ب ــق مص ــرحتقي  .آخ
 ).١٩٦٢,السعيد(

 ةمجاعـ يشـكلون رادهـاأفو املهنة العسكرية كمهنة شـأن املهـن األخـر تتميـز بـأن 
ومتثـل , هـذا التخصـص كمحـور حليـاهتم كلـه واختذوا العسكريةختصصت يف جمال الفنون 

عىل سبيل املثـال أو  ,لدهيم سياقا مهنياً كامالً وليس لبعض الوقت املسلحةيف القوات  اخلدمة
رون وقانون خاص ويمـ أنظمةاملهنة العسكرية فقط هم الذين تبطق عليهم  وأعضاء, التقاعد
سلوكية معينه ومتثـل ذو معايري  العسكريونواملهنيون  ,مهنية معينه وبحراك مهني معني بتنشئة

مـن لسلة تكوين منظور مميز وس إىلتؤدي  خاصة ةالعسكرية ثقافة فرعيتهم ايدلوجيحمتويات 
 ).MILTERY MIND( .العسكرية ةاالجتاهات تعرف بالعقلي

اخلـربة العسـكرية والوسـط و ر بطبيعـة اخلدمـةهبذا املنظـو ةوترتبط العنارص املختلف
 ).١٩٦٢, السعيد( . الذي يؤدون فيه واجباهتم االجتامعي

 ORGANIZED(قبـــول العنـــف املـــنظم "التنظـــيم العســـكري يعنـــي  أنكـــام 

VIOLENCE (عىل هذا فإن التنظيامت العسـكرية و "ةسيلة رشعية لتحقيق أهداف اجتامعيكو
شـكل  األبنيـةهـذه  وتأخـذ, النرص يف ميدان القتال لتضمن تهاأنشطهي أبنية تعمل عىل تنسيق 

حيافظ عليها يف وقت السلم لطوارئ الرصاع املسـلح يف وقـت احلـرب ويـديرها  دائمة ةمؤسس
منها تنظـيامت معقـدة هلـا حـدود  احلديثةوخاصة  املسلحةوتعترب القوات  ,حمرتفون عسكريون

 ).١٩٨٠, خرض(الكيل  تامعياالجتدرس كوحدة داخل النسق  أنواضحة ويمكن 
ومن ثم فهناك بعض اخلصائص التـي متيـز بنـاء املنظمـة العسـكرية عـن غريهـا مـن 

 :ملدنية األخر نوجزها فيام ييل املنظامت ا
 .تتطلب من أعضائها طاعة شبة مطلقة Authorities)( إهنا منظمة مسيطرة  − أ 



 

 

تبارها منظمة ذات نظام وجود التاميز الرسمي الشديد بني خمتلف الرتب بحيث يمكن اع  − ب 
 ويرتتـب عـىل ذلـك حتديـد, هرميا بواسطة فواصل الراتب طبقاتهطبقي متشدد تتحدد 

 .الوظائف, واحلقوق, دقيق للواجبات
التقاليد واألنظمة العسكرية التي ختتلف يف الغالب عـن تقاليـد معظـم املـنظامت  وجود  −ج 

, هلا باالنطالق حسـب طبيعتهـا لسامحاملدنية والتي تتجه إىل حتديد فردية العضو وعدم ا
 ).١٩٦٢, السعيد(ع من السلوك هو السلوك العسكري ويرتتب عليها نو

بيعة مهامه املكلف لديه االكتفاء الذايت نظراً لط أنمميزات املجتمع العسكري  أهمومن 
احلرب والتـدريب الـذي يصـل إىل حـد  أثناءقتالية متعددة  أعاملنظراً ملا حيتاج عملة من  ,هبا

 األعامل, اخلدمة الطبية(: فنية منها إدارية أعاملهذه العمليات من  حتتاجهبام  السلم أثناءالقتال 
فان احلاجـة تنشـأ داخـل املنظمـة إىل خـدمات تؤدهيـا مـنظامت ) الخ... التعيينات, اهلندسية
رية ويف ذلك تلجأ املنظمة العسـك. ولكنها رضورية هلا, القتال  أعاملوال تعترب صميم , أخر

م١٩٦٢العيد,(. إىل اهليئات واإلدارات املدنية للمنظامت األخر .( 
تعني  وإنام, للعمل) فنيا(والتوافق النفيس يف املحيط العسكري ال تعني صالحية الفرد

وبـذلك . للسـلوك جديـدةصـورة  واكتسـاب, للتوافق مع جمتمع جديـد) شخصا(ية صالح
 .يس للفرد يف جمـال القـوات املسـلحةالتوافق النفالسيكولوجيني العاملني يف جمال  أمامبرزت 

 ). ١٩٩٥ ,احلليم(



 

 

  :ةـــسابقات الـــــالدراس: ثانياً 
 

احث يف استعراضه للدراسات والبحـوث التـي متكـن مـن احلصـول عليهـا مل جيد الب
بينام كانت الدراسـات , سو دراسة واحدة تبحث العالقة بشكل مبارش بني متغريي الدراسة

وقـد حـرص , ي الدراسة ببعض املتغـريات األخـرتتناول عالقة متغري ألخراوالبحوث 
الباحث عىل عرض الدراسات التي تناولت العالقة بني متغريي الدراسة واملتغـريات القريبـة 

لذلك سوف يقـوم الباحـث بعـرض الدراسـات والبحـوث السـابقة التـي متكـن مـن , منها 
 :حسب التصنيف التايل. احلصول عليها

 .املهني والتوافق بشكل مبارش االختياراسات التي تناولت الدر −١
 .ببعض املتغرياتيف عالقته املهني  االختيارالدراسات التي تناولت   −٢
 . ببعض املتغرياتيف عالقته الدراسات التي تناولت التوافق النفيس   −٣

 .باحث تعليق عام حول هذه الدراساتبعد ذلك سوف يقدم ال
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املهنـي  االختيـارتناولت العالقة بني واحدة دراسة حملية وعربية  سو مل جيد الباحث
 .والتوافق النفيس

التوصل إىل معرفة طبيعة العالقـة بـني  استهدفتبدراسة ) م٢٠٠٢(فقد قام برغوث 
) ١٠٠(وتكونت العينـة مـن . الكلية احلربية املهني والعملية التوافقية اإلجيابية لطلبة االختيار

هم النتائج املستخلصة من أسنة وكانت ) ٢١إىل  ١٧(بني  أعامرهمطالب من الكلية تراوحت 
املهني والسامت الشخصية والقدرات العقليـة  االختيارهذه الدراسة وجود عالقة بني كل من 

 .اإلجيابيةالعملية التوافقية  وبني
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ذلك قامت بعض الدراسات يف تفسري لاملهني و االختيارحمددات  أهميعترب امليول من 
سـرتونج للميـول املهنيـة  اختيارفقد قام سوبر بتطبيق  هنتهالفرد مل اختيارمد تأثري ذلك عىل 

خططهـم بالنسـبة للمسـتقبل عن صية عىل جمموعة من الرجال مع مناقشتهم يف مقابالت شخ
كانت جيدة يف التنبؤ بمهـن املسـتقبل  املهنيةامليول  أنفوجد  ,باجلامعة الدراسةعندما كانوا يف 

وكـام يمكـن . لآلخرين لتنبؤل ةبينام كانت امليول املعرب عنها جيد ,لبعض رجال هذه املجموعة
الذين اتبعوا ميوهلم يف انتقائهم للمهنة  يف التنبؤ يف حالة الرجال أحسن االختيارنتوقع كان  أن

 ).م١٩٩٣, نقالً عن املشعان( .عنه يف حالة الرجال الذين اتبعوا تقاليد األرسة
عـىل جمموعـة مـن  أجراهامع نتائج دراسة سوبر والتي  Termanتفق دراسة ترمان تو
ندسـة مـن الـذين ابـدوا يف طفـولتهم تفضـيالت لله% ٥٨ أن وجـدحيث املوهوبني  األفراد
مـن  أصبحوامن الذين اظهروا مثل ذلك التفضيل % ٣٨ن أفعالً مهندسني فيام بعد و أصبحوا

 ).م١٩٩٣, نقالً عن املشعان( .رجال العلوم الطبيعية
 أنبدارسة تبـني  Roe قامت رو, املهني االختياروعن العالقة بني عوامل الشخصية و

مبكرة عن علـامء التـاريخ الطبيعـي الـذين  ظهروا قطيعة يف سنأدراستهم  أثناءعلامء الفيزياء 
القات الشخصية بالع أكثراهتامم بحياة علامء التاريخ الطبيعي  أسلوبومتيز  ,شملتهم دراستها
 ).م١٩٩٣, نقالً عن املشعان( .من علامء الفيزياء

املهنـي عـىل عينـة مـن  االختيارالعالقة بني احلاجات ولدراسة  Smallسمول قام كام 
 عينة جمموعـة مـن املضـطربني نفسـياً ال تشملسنة و١٩اىل ١٥من  أعامرهمرتاوح املراهقني ت

 .ذات توافق سو أخر ةومجاع
باملجموعة  قورنوا إذاواقعية  أكثرات مهنية اختيارذوي التوافق اجليد قاموا ب أنووجد 



 

 

لعـب بيـنام األول االختيـاريف  اً كبـري لعب الواقـع دوراً  األوىلوبالنسبة للمجموعة . األخر 
وقد يبدو  الضابطةاجلامعة  أفرادالثاين بينام حدث عكس ذلك بني  االختياراخليال دورا اقل يف 

ثـم اجتهـوا بعـد ذلـك تنـاولوا الواقـع  أعظـمالذين متيزوا بقوة نفسية  أولئك إنمن الواضح 
 ).م١٩٩٣, نقالً عن املشعان(. املضطربون سلوكيا العكس األوالدظهر أللخيال بينام 
من ابرز املسامهات يف جمـال العالقـة بـني  م١٩٧٣ Hollandرب دراسات هوالند وتعت

املهنـي هـي  ختيـارلال أنـامطلسـتة  هذلك بتحديـدو خصائص الفرد ونوع املهنة التي خيتارها
ولكل هذه األنامط توجه مميز لنوع ) التقليدي, املجدد ,االجتامعي, الفنان ,الباحث ,يالواقع(

 .معني من املهن
املهنـي  االختيـار "ASVAB"باستخدام بطارية  م١٩٨١ Laurensقام لورانس وكام 

عامـاً هبـدف حتديـد ٢٣و ١٦مـا بـني  أعامرهـمشـابا تراوحـت ) ١٢٠٠٠(عىل عينة قوامها 
تأهيل الشباب  إىلوكام هدفت الدراسة , األمريكياالستعدادات املهنية لد عينة من الشباب 

 .للعمل بالقوات املسلحة األمريكي
أوضحت نتائج الدراسة فائدة استخدام هذه البطارية يف قياس استعدادات الشـباب و

تطبيق عـىل مـن هـم الكام متيزت البطارية بعدم متيزها الثقايف حيث تبني ذلك من نتائج , املدين
 ).م١٩٩٣, نقالً عن املشعان( .اإلناثدون سن الرشد وكذلك 

التخصص املهني للقوات اجلويـة بـني غيري تاثر  بدراسة م١٩٨٦ اآلي وسكينركام قام 
) ٢٣٠٠٠(مـن وتكونت عينـة الدراسـة  تدريبهم إلعادة األساسيةفنية باملدارس ال امللتحقني

ممن يعـاد  األمريكيةجمند بالقوات اجلوية بالقوات املسلحة ) ٢٠٠٠٠( و. ممن مل يسبق جتنيدهم
 :إىلنتائج الدراسة  أشارتوقد , تدريبهم

املفحوصـني الـذين  مـن أفضـلأو  مشـابه) األوىلاملجموعة (يبهم تدر أعيدمن  أداءأن   − أ 



 

 

 أفـرادوذلـك مـع تكـافؤ االسـتعدادات التـي لـد ) املجموعة الثانيـة(سبق تدريبهم 
 .املجموعتني

وذلـك ملـن امضـوا فـرتة  األوىلاملجموعة  أفرادبصورة عامة بني  األداءارتفاع مستو   − ب 
 .باخلدمة العسكرية قبل تغيري التخصص

وملـن تـم , تـدريبهم  أعيدالعينة التي  ألفرادمعدالت العملية التوافقية االجيابية  ظهرت  −ج 
 .موضوعية سلمية أسسهم املهني عىل اختيار

نـي هامل االختيـارتطوير بطارية  إىلدراسة هتدف  )م١٩٩٣(وحيد ساندس  أجرتكام 
 Computerizwd Adaptive رالكمبيوتاخلدمة العسكرية باستخدام  ألداءقدمني تللجنود امل

Serving Test ويرمز له CAST  املفحوصني عىل فقـرات  أداءبناء عىل  فقراتهوالتي اختريت
املجنـدين عـىل  ألداءم تطبيقها من قبل ذلك حتى يمكن اسـتخدام هـذا االختبـار يف التنبـؤ ث

واملكـون مـن  CAST اختيارنتائج تطبيق  أوضحتاختبار الصالحية للخدمة العسكرية وقد 
 أجريـتوتكونت العينـة التـي . فقرة حتتوي عىل معرفة الكلامت واالستدالل الريايض )١٥(

فق االجيايب لـد نتائج الدراسة عن عملية التوا وقد أسفرت. جمند) ٣١٢(عليها الدراسة من 
 ألداءعـىل التنبـؤ بدقـة  CASTساعد تطبيق اختبـار يو, العسكريةات البيئة املجندين مع حمك
املهنـي الصـحيحة  االختياربار الصالحية للخدمة العسكرية بناء عىل عملية املجندين عىل اخت

 ).٢٠٠٢نقالً عن برغوث, ( .اخلدمة العسكرية ألداءالتي بدأت عند تقدمهم 
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ومسـتو التطلـع لـد بدراسة ملقارنة التوافق االنفعـايل ) م١٩٨٤(أجرت رشا عيل 
عاماً من جامعة امللك  ٢٣ – ١٨طالبة بمتوسط عمري ) ٤٥٠( نالطالبات بلغ عدده من عينة

الباحثة وجود عالقة ارتباطية سالبة جوهرية بني مسـتو التطلـع والتوافـق  وتصلتسعود, 



 

 

تـؤدي  انحراف اإلنسان يف تطلعاتهأن االنفعايل, وذهبت إىل أن أسباب هذه العالقة ترجع إىل 
 . إىل اخلوف من عدم القدرة عىل حتقق معنى التطلعات مما يعني وجود القلق والتوتر الدائم

بدراسة عن عالقة مستو التوكيديـة بـالتوافق لـد عينـة ) هـ١٤٠٥(وقام الغنيمي 
طالباً من أربع كليات يف جامعة امللك سـعود واسـتخدم اختبـار التوافـق عـن ) ١٨٢(بلغت 
من النتائج,  توصل إىل عددمقياس التوكيدية من إعداد سامية القطان وقد و) بل. هيوم(وضع 

منها وجود عالقة جوهرية ذات اجتاه إجيايب بني التوكيد والتوافق االجتامعي االنفعايل, يف حني 
 . دلت النتائج عىل انعدام العالقة بني التوكيدية وبعدي التوافق املنزيل والصحي

العالقة بني اإلعاقة اجلسمية والتوافق النفيسـ واالجتامعـي ويف الدراسة التي تناولت 
دراسة عىل عينة مكونـة ) هـ١٤٠٥(لد املعوقني جسمياً وأقراهنم من األسوياء أجر حامد 

فرداً من املعوقني جسمياً والذين يتلقون التأهيل املهني يف مراكز تأهيـل املعـوقني يف ) ٤٠(من 
ألسـوياء تـم اختيـارهم مـن بعـض املـدارس الثانويـة فـرداً مـن ا) ٤٠(الطائف والرياض و

واملتوسطات الليلية ومراكز التدريب املهني من الطائف والريـاض, وقـد اسـتخدم الباحـث 
اختبار املصفوفات املتتابعة من إعداد فؤاد أبو حطب, واختبار الشخصية للمرحلة اإلعداديـة 

تائج كان أمهها وجود عالقة موجبة بني والثانوية من إعداد عدلية حممود هنا, وقد توصل إىل ن
 . التوافق النفيس االجتامعي واإلعاقة اجلسمية

دراسة عن التوافـق الشخيصـ واالجتامعـي للمراهقـة ) م١٩٨٧(كام جرت السكايف 
وعالقته بالتحصيل الدرايس وقد اعتمـدت الدراسـة عـىل عينـة مـن طالبـات هنايـة املرحلـة 

, وقـد اسـتخدمت ) ٤٠٠(دها املتوسطة بمدينة مكة املكرمة وعد طالبة تم اختيارهن عشوائياً
الباحثة اختبار الشخصية للمرحلة املتوسطة والثانوية, من إعداد هنا لقياس التوافق الشخيص 
واالجتامعي العام, وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة موجبة دالة بني التحصـيل الـدرايس 



 

 

 .التوافق الشخيصوأبعاد 
م عــىل التوافــق الشخيصــ واالجتامعــي والتحصــيل الــدرايس وعــن تــأثري عمــل األ

) ٢٠٠(دراسة عـىل عينـة مكونـة مـن ) هـ١٤٠٨(لتلميذات املرحلة االبتدائية أجرت العقل 
طالبة من أفراد املجتمع األصيل, وقد استخدمت الباحثة املجموع العام لـدرجات الطالبـة يف 

خصـية لألطفـال, وتوصـلت مـن ذلـك إىل السنة الدراسية السابقة باإلضافة إىل اختبـار الش
عدم وجود فروق يف التوافق الشخيص بـني بنـات األمهـات العـامالت وغـري : النتائج التالية

العامالت وأيضاً عدم وجود فروق بني بنات األمهات العامالت وغري العـامالت يف التوافـق 
 . االجتامعي

نبيـات عـىل التوافـق دراسة عـن تـأثري اخلادمـات األج) م١٩٨٩(كام أجر عطيوي 
املرحلة االبتدائية, واسـتخدمت الباحثـة اختبـار الشخصـية  لتلميذاتالشخيص واالجتامعي 

طالبـة مـن طالبـات  ٢٠٠لألطفال من إعداد هنا, وقد استخدمت الباحثة عينـة مكونـة مـن 
سـنة ويمـثلن عينتـني متجانسـتني يف كـل ) ١١(الصف اخلامس االبتدائي يبلغن مـن العمـر 

 ١٠٠طالبة لدهين خادمات أجنبيات, واملجموعة الثانية  ١٠٠متثل املجموعة األوىل  الظروف,
البة ليس لدهين خادمات أجنبيات, وقد توصلت الباحثـة إىل النتـائج التاليـة وهـي توجـد ط

فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخيص لصالح املجموعة التي بدون خادمات وأيضـاً 
 . امعي والشخيص لصالح املجموعة الثانية التي بدون خادماتفروق يف التوافق االجت

بدراسـة التوافـق الشخيصـ االجتامعـي للمعلـامت ) م١٩٩٠(وقامت هد املشـاط 
معلمة مـن مدينـة ) ٢٥٥(السعوديات وعالقته ببعض سامت الشخصية لد عينة مكونة من 

ض السامت الشخصية مع ارتباط بع: وقد أظهرت الدراسة جمموعة من النتائج كان منها, جدة
 . توافق الشخصية إجياباً 



 

 

دراسة عن التوافق الدرايس وعالقته بالتحصيل, وكانت ) هـ١٤١١(كام أجر بالبل 
طالباً من طالب جامعة أم القر, ومكونة ) ٢٠٦(العينة التي أجر عليها الدراسة عبارة عن 

قسام العلمية, واستخدم الباحث طالباً من األ) ١٢٩(طالباً من األقسام األدبية, و) ١٧٧(من 
حـث بعمـل بعـض التعـديالت, ااختبار التوافق الدرايس من إعداد حممود الربادي, وقـام الب

وجـود عالقـة موجبـة بـني التوافـق : وتوصل من خالل ذلك إىل العديد مـن النتـائج, منهـا
 . بالنسبة لطالب األقسام العلميةالدرايس والتحصيل الدرايس وخاصة 

واإلنجـاز دراسة عن التوافـق الشخيصـ االجتامعـي ) هـ١٤١٣(عنقاوي  كام أجرت
التعليمــي للمقــيامت يف األقســام الداخليــة بجامعــة أم القــر وجامعــة امللــك عبــدالعزيز, 

تقنني ) م١٩٨٨الديب , (واستخدمت الباحثة مقياس التوافق الشخيص االجتامعي من إعداد 
: طالبة مقسـمة إىل أربـع جمموعـات) ٤٠٠(عىل عينة اشتملت عىل ) هـ١٤١١هد مشاط, (
)١٠٠ ( طالبة من األقسام الداخلية يف جامعة أم القر– )طالبة من السكن اخلـارجي ) ١٠٠

 ١٠٠( –طالبة من األقسام الداخلية جلامعة امللك عبـدالعزيز ) ١٠٠( –من جامعة أم القر (
هـم النتـائج وجـود دالـة وكانـت أ. طالبة من السكن اخلارجي من جامعة امللـك عبـدالعزيز

 . إحصائية يف التوافق الشخيص االجتامعي لصالح الطالبات املقيامت خارج السكن اجلامعي
دراسـة عـن التوافـق املنـزيل واالجتامعـي وعالقتـه ) هــ١٤١٥(كام أجـر حسـني 

بـل وعربـه .م.بالتحصيل الدرايس, وقد استخدم الباحث اختبار التوافق الـذي وضـعه هيـو
مد عثامن نجايت, بعد أن قام الباحث بتطويره, وقد طبق الدراسة عىل عينة قـدرها حم: الدكتور

طـالب املسـتو األوىل امللتحقـني باجلامعـة عـام (طالباً مـن أفـراد املجتمـع األصـيل ) ٦٠(
هـ, ويمثلون جمموعتني متساويتني ومتجانستني يف مجيع الظروف تقريباً ما عدا ١٤٠٣/١٤٠٤

, وقـد  التحصيل الدرايس والذي متثل املجموعة األوىل املتفوقني والثانيـة املتخلفـني حتصـيلياً



 

 

وجـود عالقـة موجبـة بـني التوافـق املنـزيل : أظهرت الدراسة جمموعة من النتائج كان أمههـا
, كـام توجـد ٠.٠٥وذات داللة إحصائية عند مسـتو  ٠.١٢٢والتحصيل الدرايس وقيمتها 

ولكنهـا غـري دالـة  ٠.٠٢٣الدرايس موجبة وقيمتها  عالقة بني التوافق االجتامعي والتحصيل
ولكنها غـري  ٠.١٩٩إحصائياً والعالقة بني التحصيل الدرايس والتوافق العام موجبة وقيمتها 

 . دالة إحصائياً 
بدراسـة التوافـق وعالقتـه بـبعض متغـريات الشخصـية, ) م١٩٩٧(وقام الشـناوي 

مللك فيصل اجلويـة, وأظهـرت النتـائج أن طالباً من كلية ا) ١٥٠(وتكونت عينة الدراسة من 
 . هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني دافع اإلنجاز والتوافق النفيس

والتي تبحث يف عالقة تشكل هوية األنا بكل ) م٢٠٠٤(أما دراسة عبري عسريي 
) ١٤٦(من مفهوم الذات والتوافق النفيس االجتامعي العام, وتكونت عينة الدراسة من 

البات املرحلة الثانوية بمدينة الطائف واسـتخدمت الباحثـة مقيـاس اهلويـة طالبة من ط
وقد أظهرت النتـائج بشـكل عـام ) ت. هنا, د(ومقياس التوافق ) الغامدي(املوضوعي 

 .اجتاه عالقة التوافق إىل اإلجيابية



 

 

òÔibÛa@pba‰†Ûa@óÜÇ@kîÔÈm@Z@ @

حث نـدرة يف الدراسـات من خالل العرض السابق للدراسات السابقة فقد واجه البا
سو دراسة واحدة مرتبطـة بموضـوع دراسـته ارتباطـاً  فلم جيد التي تناولت متغريات بحثه

 ). م٢٠٠٢(مبارشاً وهي دراسة برغوث 
أما باقي الدراسات التي عرض هلا الباحث فهي دراسات تناولت االختيـار املهنـي يف 

فــق النفيســ يف عالقتــه بــبعض عالقتــه بــبعض املتغــريات, وكــذلك دراســات تناولــت التوا
 . املتغريات

  
  :فروض الدراسة: ثالثاً 

يف ضوء اإلطار النظري للدراسة وما أسفرت عنـه نتـائج البحـوث والدراسـات 
 :السابقة أمكن للباحث صياغة فروض دراسته احلالية عىل النحو التايل

ويـة ال خيتلف ترتيب حمـددات االختيـار املهنـي لـد ضـابط قاعـدة امللـك فهـد اجل −١
 ).إداري – فني –طيار (باختالف ختصصاهتم 

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني حمـددات االختيـار املهنـي والتوافـق  −٢
 .امللك فهد اجلويةالنفيس لد ضباط قاعدة 

ملهنـي حمـددات االختيـار امتوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  −٣
  ).إداري –فني  –طيار (متغري التخصص اجلوية ترجع إىل بني ضباط قاعدة امللك فهد 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات حمـددات االختيـار املهنـي  −٤
أكثر من  –ألف ريال فأقل  ١٥(بني ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية ترجع ملتغري الراتب 

 ).ألف ريال ١٥



 

 

ت درجات حمـددات االختيـار املهنـي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطا −٥
مقـدم  –رائـد فأقـل (بني ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية ترجع ملتغري الرتبة العسكرية 

 ).فأعىل
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات التوافق النفيس بني ضـباط  −٦

 ).إداري –فني  –طيار (اجلوية ترجع ملتغري التخصص قاعدة امللك فهد 
يف متوسطات درجات التوافق النفيس بني ضـباط توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  −٧

ألـف  ١٥أكثر من  –ألف ريال فأقل  ١٥(قاعدة امللك فهد اجلوية ترجع ملتغري الراتب 
 ).ريال

التوافق النفيس بني ضـباط ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات  −٨
 ).مقدم فأعىل –رائد فأقل (غري الرتبة العسكرية قاعدة امللك فهد اجلوية ترجع ملت
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نهج الدراسة واإلجراءات التي اتبعهـا يف تنفيـذ هـذه ميتناول الباحث يف هذا الفصل 
وجمتمع الدراسة والعينة التي سحبت من هذا املجتمع, واألدوات التي اعتمد عليهـا الدراسة 

الباحث يف هذه الدراسة, ثم يعرض الباحث لألساليب اإلحصائية التي استخدمها يف معاجلة 
 .مور بيشء من التفصيلبيانات دراسته وفيام ييل يستعرض الباحث هذه األ

üëc@Zèäßa‰†Ûa@wòZ@ @

اعتمدت الدراسة احلالية عىل املنهج الوصفي االرتباطي املقارن باعتبـار مناسـبة هـذا 
نـوع مـن أسـاليب ": بأنـه) ١٩٩٥العسـاف, (املنهج ألغراض الدراسة احلالية, وقـد عرفـه 

ني متغريين أو أكثـر, ومـن ثـم حتديـد البحث يمكن بواسطتها معرفة ما إذا كان هناك عالقة ب
 .١٦٢ص. "درجة تلك العالقة

والدراسة الوصفية تتطلب مجع البيانات لكـي ختتـرب الفـروض أو تـتم اإلجابـة عـن 
األسئلة التي تتعلق باحلالة الراهنة للموضوع قيد البحث, والطريقة الوصـفية حتـدد مـا عليـه 

 .وتثبت أوصافها األشياء

bîãbq@Za‰†Ûa@Éàn©òZ@ @

يتضمن جمتمع الدراسة احلالية مجيع الضباط العاملني بقاعدة امللك فهد اجلوية والذين 
) مقدم فـأعىل –رائد فأقل (وإىل الرتب املختلفة ) طيار, فني, إداري(ينتمون إىل التخصصات 

 .ضابطاً ) ٣٤٢(وتتباين مدة خربهتم ورواتبهم والذين يبلغ عددهم 

@ @



 

 

brÛbq@Zòa‰†Ûa@òäîÇZ@ @

عينة الدراسة هي نفسها جمتمع الدراسة حيث قام الباحث بتوزيع أدايت الدراسة تعترب 
عىل مجيع الضباط املعينني بقاعدة امللـك فهـد اجلويـة والـذين ينتمـون للتخصصـات الثالثـة 

 ).طيار, فني, إداري(
ضابطاً من ) ١٤٠(وقد تكون عينة الدراسة احلالية يف صورهتا النهائية من عينة قوامها 

ة امللك فهد اجلوية, وذلك بعد استبعاد االسـتبانات التـي مل تسـتكمل أو التـي مل ترجـع قاعد
 .للباحث من الضباط بعد التطبيق وفيام ييل توصيف عينة الدراسة حسب املتغريات املختلفة

 )١(جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص

 النسبة املئوية العدد التخصص م
 %٤٠  ٥٦ طيار ١
 %٣١.٤٣  ٤٤ يفن ٢
 %٢٨.٥٧  ٤٠ إداري ٣

 %١٠٠  ١٤٠ املجموع
الدراسة يف ختصص طيـار بلـغ السابق أن عدد أفراد عينة ) ١(م يتضح من اجلدول رق

فني وتكـون نسـبتهم إىل أفـراد ) ٤٤(و% ٤٠نسبتهم إىل أفراد العينة طياراً وتكون ) ٥٦(عدد 
 %.٢٨.٥٧لعينة إداري وتكون نسبتهم إىل أفراد ا) ٤٠(, %٣١.٤٣العينة 



 

 

 )٢(جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الراتب الذي حيصل عليه الضابط

 النسبة املئوية العدد قيمة الراتب م
 %٦٣.٥٧  ٨٩ ألف ريال ١٥أقل من  ١
 %٣٦.٤٣  ٥١ ألف ريال ١٥أكثر من  ٢

 %١٠٠  ١٤٠ املجموع
ألـف ) ١٥(م عـن السابق أن عدد الضباط الـذين يقـل راتـبه) ٢(يتضح من اجلدول 

, بينام عـدد الضـباط الـذين %٦٣.٥٧ضابطاً وتكون نسبتهم إىل أفراد العينة ) ٨٩(ريال يبلغ 
ضــابطاً وتكــون نســبتهم إىل أفــراد العينــة ) ٥١(ألــف ريــال يبلــغ ) ١٥(يزيــد رابــتهم عــن 

٣٦.٤٣.% 
 )٣(جدول     

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية
 بة املئويةالنس العدد الرتبة م
 %٧٦.٤٣  ١٠٧ رائد فأقل  ١
 %٢٣.٥٧  ٣٣ فأعىلمقدم   ٢

 %١٠٠  ١٤٠ املجموع
السابق أن عدد الضباط الذين تكون رتبـتهم العسـكرية رائـد ) ٣(من اجلدول يتضح 

بينام عدد الضـباط الـذين % ٧٦.٤٣ضابطاً وتكون نسبتهم إىل أفراد العينة ) ١٠٧(يبلغ  فأقل
ضـابطاً وتكـون نسـبتهم إىل أفـراد العينـة ) ٣٣(يبلـغ  فـأعىلدم تكون رتبتهم العسكرية مقـ



 

 

أقـل فمن رتبة رائد ) ٤١(عددها , وقد قام الباحث بأخذ عينة عشوائية من الضباط %٢٣.٥٧
وذلـك للعمـل عـىل تكـافؤ اإلعـداد بـني ) ٣٣(وعـددهم  فـأعىلمع الضباط من رتبة مقدم 

 .املجموعات عند التحليل اإلحصائي

bÈia‰@Z@paë…còa‰†ÛaZ@ @

 :استخدم الباحث احلايل يف دراسته األدوات التالية
هيدف هذا املقياس إىل احلصول عىل  ):إعداد الباحث(مقياس حمددات االختيار املهني  − ١

 .تقدير كمي ملا يقرره الفرد عندما يقوم باختياره املهني
كـام  –هني املوقد اطلع الباحث عىل بعض الكتابات النظرية يف موضوع حمددات االختيار  − 

راجع الباحث بعض الدراسات والبحوث العربية واألجنبيـة التـي اسـتخدمت مقـاييس 
 .ملحددات االختيار املهني

ثم أعد الباحث الصورة األولية للمقياس متضمنة التعريف اإلجرائي لالختيار املهني, ثم  − 
 .عرض املقياس عىل جمموعة من املتخصصني يف جمال علم النفس إلبداء الرأي

سمي حمددات الذات ويضـم  ه النهائية من أربعة أبعاد األولوقد تكون املقياس يف صورت − 
, ١٤, ٩, ٨, ٢, ١(ي العبـارات عبـارة هـ) ٢٢(ويندرج حتته ) القدرات والقيم –امليول (

٦١, ٦٠, ٥٦, ٥١, ٥٠, ٤٦, ٤٥, ٣٨, ٣٧, ٣٣, ٣٢, ٢٨, ٢٧, ٢٣, ٢٢, ١٨, ١٧ (
, ٢١, ١٥, ٧, ٣(عبارات عبارة هي ال) ١١(ويضم  والبعد الثاين سمي حمددات الشخصية

ـــث ســـمي املحـــددات ا) ٥٧, ٥٢, ٤٩, ٤٤, ٣٤, ٢٩, ٢٤ ـــد الثال ـــة والبع الجتامعي
, ١٩, ١٣, ١٠, ٦, ٤( عبـارة هـي العبـارات) ١٤(واالقتصادية والثقافية, ويندرج حتته 

لواقـع وسمي البعد الرابع حمددات اللذة وا) ٥٩, ٥٥, ٥٣, ٤٧, ٤٢, ٤٠, ٣٩, ٣١, ٢٦
, ٤١, ٣٦, ٣٥, ٣٠, ٢٥, ٢٠, ١٦, ١٢, ١١, ٥(عبارة هي العبارات ) ١٤(حتته  ويندرج



 

 

املقياس من خالل مقياس تقدير مخايس متدرج ويتم اإلجابة عىل بنود ) ٥٨, ٥٤, ٤٨, ٤٣
ال تنطبـق  –ال تنطبـق  –تنطبق إىل حد مـا  –تنطبق  –تنطبق متاماً (مكون من مخسة بدائل 

 ).متاماً 
 املستجيب قراءة كل بند وحتديد استجابة واحدة من مخسة اسـتجابات مقرتحـة وكان عىل − 

عىل كل بند, وترتاوح الدرجة عىل كل بند ما بني درجة واحدة إىل مخسة درجات بمعنى إذا 
, ال ٢= , ال تنطبـق ٣= , تنطبـق إىل حـد مـا ٤= , تنطبـق ٥= تنطبق متاماً (كانت اإلجابة 

العكس للمفردات السـلبية, وبـذلك يـرتاوح املجمـوع الكـيل ويكون , )١= تنطبق متاماً 
 .درجة) ٣٠٥ – ٦١(للمقياس بني 
 :صدق املقياس

 :)الصدق الظاهري( −أ
بعد عرض التعريـف اإلجرائـي لالختيـار املهنـي والصـورة األوليـة للمقيـاس عـىل 

نسـبة  جمموعة من املحكمني من أساتذة علم النفس, أبقى الباحث عىل العبارات التـي كانـت
 %).١٠٠(اتفاق املحكمني عليها 

 :صدق االتساق الداخيل −ب
قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخيل للمقياس من خـالل حسـاب معـامالت 

) ٦٠(االرتباط بني درجة كل بعد عىل حدة والدرجة الكلية للمقياس وذلك عىل عينـة بلغـت 
 .تائج يف هذه الصددضابطاً واجلدول التايل يوضح ما توصل إليه الباحث من ن



 

 

 )٤(جدول 
قيم معامالت االرتباط بني درجة كل بعد عىل حدة والدرجة الكلية ملقياس حمددات االختيار 

 املهني
 معامل االرتباط البعد م
  ٠.٦٢ حمددات الذات ١

  ٠.٧٠ حمددات الشخصية ٢

  ٠.٨٢ املحددات االجتامعية واالقتصادية والثقافية ٣

  ٠.٧٣ اقعحمددات اللذة والو ٤

أن قيم معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة السابق ) ٤(يتضح من اجلدول 
وهي مجيعاً قيم دالـة إحصـائياً عنـد مسـتو ) ٠.٨٢، ٠.٦٢(الكلية للمقياس تراوحت بني 

)٠.٠١( . 
كام قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية لكل 

 .ة واجلدول التايل يوضح ذلكبعد عىل حد



 

 

 )٥(جدول 
 قيم معامالت االرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للبعد

  رقم العبارة البعد

محددات 

  الذات

رقم 

العبارة
٦١  ٦٠  ٥٦  ٥١  ٥٠  ٤٦  ٤٥  ٣٨  ٣٧  ٣٣  ٣٢  ٢٨  ٢٧  ٢٣  ٢٢  ١٧  ١٤  ٩  ٨  ٢  ١  

معامل 

االرتباط
٠.٦٤٠.٦٢٠.٦٨٠.٥٣٠.٦١٠.٥٩٠.٧٣٠.٤٨٠.٧٥٠.٦٦٠.٦١٠.٥٥٠.٥٦٠.٤٩٠.٤٧٠.٥٧٠.٦٣٠.٤٥٠.٧٢٠.٦٣٠.٥٥

محددات 

 الشخصية

رقم 

العبارة
٥٧  ٥٢  ٤٩  ٤٤  ٣٤  ٢٩  ٢٤  ٢١  ١٥  ٧  ٣                      

معامل 

االرتباط
٠.٧٢٠.٥٥٠.٦٣٠.٦١٠.٤٥٠.٦٧٠.٦٢٠.٦٠٠.٥٦٠.٦٢٠.٥٨                    

المحددات 

االجتماعية

واالقتصادية

  يةوالثقاف

رقم 

العبارة
٥٩  ٥٥  ٥٣  ٤٧  ٤٢  ٤٠  ٣٩  ٣١  ٢٦  ١٩  ١٣  ١٠  ٦  ٤                

معامل 

االرتباط
٠.٦١٠.٥٩٠.٥٠٠.٥٨٠.٦٢٠.٧٥٠.٥٦٠.٤٥٠.٥٧٠.٦٢٠.٦٦٠.٦٤٠.٧١٠.٥٨              

محددات 

اللذة 

  والواقع

رقم 

العبارة
٥٨  ٥٤  ٤٨  ٤٣  ٤١  ٣٦  ٣٥  ٣٠  ٢٥  ٢٠  ١٦  ١٢  ١١  ٥                

معامل 

االرتباط
٠.٥٩٠.٥٣٠.٦٢٠.٦٦٠.٥٧٠.٦٨٠.٧٢٠.٦٤٠.٥٦٠.٤٩٠.٥٠٠.٥٩٠.٦٤٠.٦١              

  . ٠.١دالة عند مستوى  معامالت االرتباطجميع  **
 

السابق أن قـيم معـامالت االرتبـاط بـني درجـة املفـردة ) ٥(يتضح من اجلدول رقم 
ممـا يشـري إىل ) ٠.٠١(لة والدرجة الكلية لكل بعد كانت مجيعها دالة إحصائياً عند مستو دال

 .صدق املقياس وإمكانية استخدامه باطمئنان يف الدراسة احلالية
 :ثبات املقياس

املقياس عن طريق حساب معامل الثبـات باسـتخدام طريقـة ثبات قام الباحث بحساب   − أ 
التجزئة النصفية بتعديل سبريمان براون ومعامل ألفا لكرونباخ وقد جاءت هذه النتـائج 

 :التايل عىل النحو



 

 

 )٦(جدول 
 قيمة ثبات مقياس االختيار املهني

 معامل الثبات للمقياس ككل الطريقة
  ٠.٧٤ التجزئة النصفية

  ٠.٧٣ ألفا لكرونباخ

 :Test – Retestكام قام الباحث بحساب ثبات املقياس عن طريقة إعادة االختبار   − ب 
 ثالثـةالذي تم بعد ميض معامل االرتباط بني التطبيق األول والثاين وقد جاءت نتائج 

ضابطاً من ضـباط قاعـدة امللـك فهـد ) ٦٠(أسابيع من التطبيق األول وذلك عىل عينة بلغت 
 :اجلوية عىل النحو التايل

 )٧(جدول 
 معامالت االرتباط بني التطبيق األول والثاين

 مستو الداللة قيمة معامل االرتباط البعد م
  ٠.٠١  ٠.٧٢ حمددات الذات ١

  ٠.٠١  ٠.٨١ الشخصيةحمددات  ٢

  ٠.٠١  ٠.٧٤ املحددات االجتامعية واالقتصادية ٣

  ٠.٠١  ٠.٧٧ حمددات اللذة والواقع ٤

السابق أن قيم معامالت االرتباط كانت مجيعـاً دالـة إحصـائياً ) ٧(يتضح من اجلدول 
 وهكذا تشري نتائج ثبات املقياس إىل إمكانيـة اسـتخدامه باطمئنـان يف )٠.٠١(عند مستو ,

 .احلالية لدراسةا



 

 

 ):ت.د(إعداد نجايت  −النفيس اختبار التوافق − ٢
 أكثـرويعتـرب مـن , )ت.د(وقد اعـد باللغـة العربيـة نجـايت ) بل .م. هيوم(من وضع

عـىل  االختبـاروحيتـوي , استخداماً ملا يتمتع به من قيمة صدق ونسبة ثبات عالية االختبارات
جييب عنها , سؤال لكل مقياس) ٣٥(بواقعسؤال موزعة عىل مقاييس خمتلفة للتوافق ) ١٤٠(

عندما ال يستطيع ) ?( .عند عدم املوافقة) ال(, عندما يوافق) نعم(املفحوص يف ثالثة خيارات 
 :وهذه املقاييس هي) ١انظر ملحق رقم(حتديد اإلجابة بالرفض أو القبول 

, لنـزة وامليف حمـيط األرس الفـرديدور حول الصعوبات التي تواجه  ):أ(يل نزالتوافق امل −١
ليـة بيـنام تـدل نزوتدل الدرجة املرتفعة يف هذا املقياس عـىل سـوء التوافـق يف احليـاة امل

 .ليةنزعىل التوافق احلسن يف احلياة امل املنخفضةالدرجة 
وتعطـى . يدور حول املشكالت الصحية التي تواجه الشـخص ):ب(التوافق الصحي  −٢

سوء التوافق الصحي يف حني تبني الدرجـة الدرجة املرتفعة عىل هذا املقياس مؤرش عىل 
 .التوافق الصحي اجليد املنخفضة

وتـدل , ةيدور حول النضج االجتامعي والعالقات االجتامعيـ ):ج(التوافق االجتامعي  −٣
االجتامعـي كـام تـدل الدرجـة املنخفضـة  واالنسـحابالدرجة العالية عـىل اخلضـوع 

التوافق االجتامعي يوصف به من  أن أي, ةالسيطرة والعدوان يف االتصاالت االجتامعي
 .حيصل عىل درجة متوسطة يف هذا املقياس

وتدل الدرجة املرتفعة عـىل االتـزان , يدور حول النضج االنفعايل ):د(التوافق االنفعايل −٤
إىل القدرة عـىل االتـزان  وحتقيق التوافق يف حني أن الدرجة املنخفضة عىل املقياس تشري

 ).٥:نجايت د . (وحتقيق التوافق االنفعايل
ومن خالل جمموع املقاييس األربعة السابقة يتم احلصـول عـىل درجـة التوافـق العـام 



 

 

عىل طالب وطالبات بعض املـدارس واجلامعـات  تطبيقهمعايري مستمدة من نتائج  ولالختبار
 )٥:ت. املرجع السابق د( األمريكية

 : صدق االختبار
استخدم جمموعة من الطرق للتأكد من ) بل.م . هيو(إىل أن ) ٧−٦:ت.د(يشري نجايت 

 :صدق االختبار كالتايل
مـن % ١٥ أدين% ١٥ أعـىلدرجـة متييزهـا بـني  أساسكل مقياس عىل  أسئلةت رياخت  − أ 

التـي ميـزت بـني  األسـئلةيف االختبـار فقـط  أبقيـتيف توزيع الدرجات وقـد  األفراد
 . املجموعتني اللتني تقعان عىل طريف التوزيع

طالـب جـامعي ملـدة ) ٤٠٠(مقابلـة  أثنـاءاييس املختلفة لالختبار فحصت درجة املق  − ب 
 . ذات قدرة متييزه عالية أهناسنتني واتضح 

يف ) السـيطرة واخلنـوع(بدرجات مقياس ) مقياس التوافق االجتامعي(قورنت درجات   − ج 
كـام قورنـت درجـات اختبـار  ,٠.٩٠ اختبار الشخصية لربنرويرت وكان معامل الصدق

ويف عينـة , ٠.٨١أللبورت وكان معامل الصدق يف عينـة الطالبـات ) وعالسيطرة واخلن(
) التوافـق االنفعـايل(قيـاس كام قورنت درجـات امل, ٠.٧٢الطالب كان معامل الصدق 

كام قورنت الدرجة , ٠.٩٣لثرستون وكان معامل الصدق ) الشخصية(بدرجات اختبار 
 .٠.٩٤كان معامل الصدق الكلية يف االختبار بدرجات اختبار الشخصية لثرستون و

قام بعض املرشدين النفسيني ومدراء املدارس بتطبيـق االختبـار عـىل جممـوعتني مـن   −د 
ملعرفـة درجـة ) سيئة التوافـق جـداً ( واألخر) حسنة التوافق جداً (الطالب إحدامها 
فروقاً كبرية بني املجموعتني ففي التوافق املنـزيل  املتوسطات أوضحتمتييزه بينهم وقد 

يف حني كـان متوسـط املجموعـة سـيئة ) ٤.٦٥(توسط املجموعة حسنة التوافق كان م
) ٥.٤٠(ويف التوافق الصحي كان متوسط املجموعة حسنة التوافق ) ١٠.٢٧(التوافق 

ويف التوافـق االجتامعـي كـان ) ١١.٥٣(بينام كان متوسـط املجموعـة سـيئة التوافـق 



 

 

كـان متوسـط املجموعـة سـيئة  ويف املقابـل) ٨.٤٠(متوسط املجموعة حسنة التوافق 
ويف التوافــق االنفعــايل كــان متوســط املجموعــة حســنة التوافــق ) ١٦.٨٠(التوافــق 

 ) .١٥.٧٨(بينام كان متوسط املجموعة سيئة التوافق ) ٨.٢٨(
 :صدق االختبار يف البيئة السعودية

عـيل  حيـث قامـت رشـا, دراسات عديـدة للتأكـد مـن صـدق االختبـار أجريتقد 
من طالبات جامعة امللك سعود كـل مـنهن مـن منطقـة ) ٦(رض العبارات عىل بع) م١٩٨٤(

الطالبة سواء كانت من جنوب أو شـامل أو رشق أو  تفهمهلفظ  إىلخمتلفة من اململكة للوصل 
علـم  أسـاتذةغرب اململكة وقد تم تعديل بعض العبارات ومن ثم عرضـها عـىل ثالثـة مـن 

سعود وقد متت املوافقة عىل عبارات االختبار املعدلـة  النفس بمركز الطالبات يف جامعة امللك
بتعديل بعض عبارات االختبار وعرضها عىل مخسة من املحكمني ) هـ١٤٠٥(كام قام الغنيمي 

 األسـئلةبقـي عـىل كـل أقسم علم النفس بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود وقد  أساتذةمن 
بحساب قيمة معامـل ) هـ١٤١٨(ند الرميح كام قامت %. ٨٠التي كان االتفاق عليها بنسبة 

 أبعـادللمقياس وقد كانت قيمة ارتباط  الكليةالتوافق مع الدرجة  أبعاداالرتباط لكل بعد من 
ــايل ــام كالت ــق الع ــزيل: التواف ــق املن ــحي  ,)٠.٨٦(التواف ــق الص ــق ) ٠.٧٦(التواف التواف

امالت االرتباط دالة عنـد وقد كانت مجيع مع, )٠.٨٦(التوافق االنفعايل, )٠.٦٨(االجتامعي
٠.٠١( مستو.( 

 : ثبات االختبار
بحساب معامالت الثبات باستخدام طريقـة التقسـيم ) بل. م.هيو (االختبار قام معد 

) ٢٥٦(عىل عينة قدرها ) لسبريمان براون(وباستخدام عادلة التصحيح ) الزوجي –الفردي (
 : وقد بلغت معامالت الثبات كالتايل

 –) ٠.٨٩(التوافق االجتامعي  –) ٠.٨٠(التوافق الصحي  –) ٠.٨٩( التوافق املنزيل
 ). ٦: ت. نجايت, د). (٠.٩٣( "التوافق العام"الدرجة الكلية  –) ٠.٨٥(التوافق االنفعايل 



 

 

 : ثبات االختبار يف البيئة السعودية
) م١٩٧٤(لقد أجريت دراسات عديدة للتأكد من ثبات االختبار, فقد قـام الطـواب 

ق االختبار مرتني بفارق زمني أسبوعني بني اإلجراء األول واإلجراء الثاين, وكان معامل بتطبي
ويف التوافـق االجتامعـي ) ٠.٨٧(التوافق املنـزيل ) ٠.٨١(االرتباط بينهام يف التوافق الصحي 

بحسـاب معامـل ) م١٩٨٤(كـام قامـت رشـا عـيل ). ٠.٧٦(ويف التوافق االنفعايل ) ٠.٩١(
 ١٥طالبة من طالبات جامعة امللك سعود, بعد ميض  ٦٠إعادة االختبار عىل الثبات عن طريق 

, كذلك ٠.٩٢, وقد كان معامل الثبات "بريسون"يوماً من التطبيق األول, باستخدام معادلة 
للتوافـق عـن طريـق إعـادة ) بـل. م. هيـو(بالتأكد من ثبات اختـار ) هـ١٤٠٥(قام الغنيمي 
يومـاً مـن  ١٩كلية الرتبية يف جامعة امللك سعود بعد مـرور  طالباً من طالب ٣٨التطبيق عىل 

بالتأكـد ) هــ١٤١٨(, كام قامت ند الـرميح  ٠.٨٦التطبيق األول, وقد كان معامل الثبات 
للتوافق باستخدام معامل تعديل سبريمان براون وألفاكرونباخ ) بل. م. هيو(من ثبات اختبار 

ن طالبـات املرحلـة املتوسـطة والثانويـة يف مدينـة طالبة م ١١٨وجتامن, عىل عينة مكونة من 
, وهي مجيعاً قيم ما بـني ٠.٩١ – ٠.٦٨الرياض, وقد تراوحت قيم معامالت الثبات ما بني 

 . مرضية ومرتفعة للثبات
بالتحقق من صدق وثبات مقياس التوافق يف دراسته, حيث ) م٢٠٠٣(كام قام العنزي 

 : توصل إىل ما ييل
 : الصدق −أ

باحث بحساب معامل الصدق عن طريق حساب االتساق الداخيل بني املقاييس قام ال
 : الفرعية ألبعاد التوافق والدرجة الكلية لالختبار, وقد كانت النتائج كالتايل

 



 

 

 )٨(جدول 
 ) معامالت االرتباط بني املقاييس الفرعية والدرجة الكلية لالختبار(قيمة الصدق الختبار التوافق 

قيمة االرتباط مع الدرجة رعيةاملقاييس الف م
 )٦٨ن (الكلية 

  **٠.٧٤ التوافق االجتامعي ١

  **٠.٨٧ التوافق االنفعايل ٢

  **٠.٥٩ التوافق املنزيل ٣

  **٠.٧٧ التوافق الصحي ٤

  .٠.٠١دالة إحصائيًا عند ** 

 : الثبات −ب
 قام الباحث بحساب معامل الثبـات عـن طريـق اسـتخدام طريقـة التجزئـة النصـفية

 : بتعديل سبريمان براون ومعامل ألفاكرونباخ, وقد كانت النتائج كالتايل
 )٩(جدول 

 قيمة ثبات اختبار التوافق يف الدراسة احلالية 

 البعد التوافقي
 الطريقة 

 ألفاكرونباخ التجزئة النصفية 
  ٠.٨٥  ٠.٨٦ التوافق االجتامعي

  ٠.٨٨  ٠.٨٧ التوافق االنفعايل

  ٠.٨٨  ٠.٨٦ التوافق املنزيل

  ٠.٦٠  ٠.٦٥ التوافق الصحي

  ٠.٩٢  ٠٩٣ التوافق العام 



 

 

وقد دلت الدراسة االستطالعية عىل معـامالت صـدق وثبـات تـرتاوح بـني املقبـول 
 . األدوات املستخدمة ومناسبتها لعينة الدراسة ةواملرتفع مما جيعل الباحث يطمئن عىل صالحي

اس التوافـق لتتناسـب مـع عينـة وقد قام الباحث احلايل بتعديل بعـض عبـارات مقيـ
 : دراسته احلالية, وهذه العبارات هي

 )١٠(جدول 
 يوضح تعديل بعض عبارات مقياس التوافق 

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل م
يف الوقوف أمام الطالب أجد صعوبة  ٢٢

 كي أحتدث يف موضوع ما
أجد صعوبة يف الوقوف أمام زمالئـي 

 ع ماكي أحتدث يف موضو
أشعر كثرياً باالكتئـاب عنـد حصـويل ٤٨

عــىل درجــات ضــعيفة يف التحصــيل 
 الدرايس 

أشعر كثرياً باالكتئـاب عنـد حصـويل 
ــدورات  عــىل درجــات ضــعيفة يف ال

 التدريبية
كثرياً كنت أعرف اإلجابة عـىل أسـئلة ٥٣

املناقشة يف قاعة الـدرس, لكـن كنـت 
أجتنب اإلجابة خوفـاً مـن التلعـثم يف 

 أمام زمالئي  احلديث

كثرياً كنت أعرف اإلجابة عـىل أسـئلة 
املناقشة يف قاعة التدريب, لكن كنـت 
أجتنب اإلجابة خوفـاً مـن التلعـثم يف 

 احلديث أمام زمالئي 
يزعجني كثرياً مناداة األستاذ يل بشكل ١١٨

 مفاجئ لإلجابة عىل سؤال ما
يل بشـكل  رئييسيزعجني كثرياً مناداة 
 سؤال ما مفاجئ لإلجابة عىل

أكون كثري الشعور بنفيس عندما أقـوم  ١٣٠
 برشح مقطع من الدرس أمام زمالئي 

أكون كثري الشعور بنفيس عندما أقـوم 
 برشح بعض األمور أمام زمالئي 

 أتردد كثرياً يف إلقاء كلمة أمام زمالئي أتردد كثرياً يف إلقاء كلمة أمام الطالب ١٣٥



 

 

 :احلاليةصدق وثبات املقياس يف الدراسة 
 :الصدق: أوالً 

قام الباحث احلايل بالتحقق من صدق مقياس التوافق النفيس يف الدراسة احلالية وذلك 
عن طريق االتساق الداخيل وذلك بحساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعـد والدرجـة 

 مـن العـاملني ضـابطاً ) ٦٠(, وذلك عىل نفس العينة االسـتطالعية السـابقة الكلية للمقياس
 :وقد جاءت النتائج عىل النحو التايل بقاعدة امللك فهد اجلوية,

 )١١(جدول 
 معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس التوافق

 قيمة معامل االرتباط املقاييس الفرعية  م
  *٠.٧٦ التوافق االجتامعي ١

  *٠.٧٧ التوافق االنفعايل ٢

  *٠.٦٢ التوافق املنزيل ٣

  *٠.٧٤ التوافق الصحي ٤

  .٠.٠١دالة عند ** 

 :الثبات: ثانياً 
قام الباحث احلايل بالتحقق من ثبات مقياس التوافق النفيس يف الدراسـة احلاليـة عـن 

 :طريق كل من
  :Test – Retestالتطبيق وإعادة التطبيق   −  أ

مـن ضـباط قاعـدة ) ٦٠(حيث قام الباحث بتطبيق مقياس التوافق عىل عينـة بلغـت 
أسابيع مـن التطبيـق األول ثـم قـام  ثالثةك فهد اجلوية ثم إعادة التطبيق عليهم بعد ميض املل



 

 

بحساب معامالت ارتباط بريسون بني التطبيقني وقد جـاءت قـيم معـامالت االرتبـاط عـىل 
 :النحو التايل

 )١٢(جدول 
قاعدة امللك فهد  قيم معامالت االرتباط بني التطبيقني األول والثاين عىل عينة استطالعية من ضباط

 )٦٠= ن (اجلوية 
 قيمة معامل االرتباط البعد م
  *٠.٨٢ التوافق االجتامعي ١

  *٠.٨٦ التوافق االنفعايل ٢

  *٠.٨٤ التوافق املنزيل ٣

  *٠.٧٣ التوافق الصحي ٤

  *٠.٨٧ التوافق العام ٥

  ).٠.٠١(دالة عند * 

دالة إحصائياً عند مسـتو  يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت االرتباط
 .مما يشري إىل حتقيق رشط ثبات االختبار ٠.٠١

 ):معامل ألفا لكرونباخ(التجزئة النصفية 
قام الباحث كذلك بالتحقق من ثبات املقياس عـن طريـق اسـتخدام طريقـة التجزئـة 
النصفية بتعديل سبريمان وبروان كام قام كذلك بحساب معامل ألفا لكرونبـاخ وقـد جـاءت 

 :لنتائج عىل النحو التايلا



 

 

 )١٣(جدول رقم 
 قيمة ثبات اختبار التوافق باستخدام التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 البعد م
 الطريقة

 معامل ألفا لكرونباخ التجزئة النصفية
  *٠.٨٥  *٠.٨٧ التوافق االجتامعي ١

  *٠.٨٧  *٠.٨٨ التوافق االنفعايل ٢

  *٠.٨٤  *٠.٨٥ التوافق املنزيل ٣

  *٠.٦٢  *٠.٦٦ التوافق الصحي ٤

  *٠.٩١  *٠.٩٢ التوافق العام ٥

  ).٠.٠١(دالة عند * 

السابق أن مجيع قيم معامالت االرتبـاط دالـة إحصـائياً ) ١٣(يتضح من اجلدول رقم 
 مما يشري إىل صدق املقياس وإمكانيـة اسـتخدامه باطمئنـان يف الدراسـة ) ٠.٠١(عند مستو

 .احلالية
 :يب اإلحصائيةــــاألسال

 :استخدم الباحث يف دراسته األساليب اإلحصائية التالية
 .املتوسطات واالنحرافات املعيارية −١
 .معامالت ارتباط بريسون −٢
 .T. test» ت«اختبار  −٣
 . One way ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه  −٤
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يعرض الباحث يف هـذا الفصـل مـا توصـل إليـه مـن نتـائج بعـد إجـراء املعاجلـات 
 :هلذه النتائج ومناقشتها وذلك عىل النحو التايلاإلحصائية املناسبة ويقدم تفسرياً 

Þëþa@ŠÐÛa@Z@ @

جلويـة املهنـي لـد ضـباط قاعـدة امللـك فهـد اال خيتلف ترتيب حمددات االختيـار «
 .»)إداري –فني  –طيار (باختالف ختصصاهتم 

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدام الباحث االنحرافات املعيارية واملتوسطات 
 .احلسابية وفيام ييل يوضح اجلدول التايل ما توصل إليه الباحث من نتائج يف هذا الصدد



 

 

 )١٤(جدول 
وفقاً  لعينة يف اختبار حمددات االختيار املهنياملتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات أفراد ا

 لتخصصاهتم

)ن(العدد  التخصص حمدد االختيار املهني م
االنحراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 الرتتيب
الرتتيب 
 للمحددات

 حمددات الذات ١

  ٢٠.٩٧١ ٦.١٢  ٥٦ طيار

١  
  ١٦.٨١٣ ٦.٦٣  ٤٤ فني

  ١٨.٢٣٢ ٥.٠٤  ٤٠ إداري

  ١٨.٥٧ ٦.٠٧ ١٤٠ ليةالعينة الك

 حمددات الشخصية ٢

  ٢١.٦٧١ ٦.٠٣  ٥٦ طيار

٢  
  ١٥.٨٤٣ ٥.٨٩  ٤٤ فني

  ١٨.٣٧٢ ٥.٥٤  ٤٠ إداري

  ١٨.٥٢ ٦.١٨ ١٤٠ العينة الكلية

٣ 
املحددات االجتامعية 
 واالقتصادية والثقافية

  ٢١.٤٧١ ٥.١١  ٥٦ طيار

٣  
  ١٣.٤٣٣ ٣.٤١  ٤٤ فني

  ١٨.٥٠٢ ٣.٧٨  ٤٠ إداري

  ١٧.٧٥ ٥.١٧ ١٤٠ العينة الكلية

حمددات اللذة والواقع ٤

  ٢١.٥٥١ ٧.٥٧  ٥٦ طيار

٤  
  ١١.٦١٣ ٤.٣٩  ٤٤ فني

  ١٧.٠١٢ ٦.٩٨  ٤٠ إداري

  ١٦.٦١ ٧.٥٠ ١٤٠ العينة الكلية



 

 

اختالف ترتيب حمددات االختيار املهني لد ضباط ) ١٤(يتضح من اجلدول السابق 
ك فهد اجلوية, وأن متوسطات درجـات االختيـار املهنـي ختتلـف يف ترتيبهـا وفقـاً قاعدة املل

 ).إداري –فني  –طيار (للتخصصات املختلفة التي يلتحق هبا الضباط بالقاعدة اجلوية 
السابق أن حمـددات الـذات والتـي تضـم امليـول ) ١١(حيث تشري النتائج يف اجلدول 
وىل بني حمددات االختيار املهني لد الضباط من أفراد والقدرات والقيم قد احتلت املرتبة األ

الشخصية يف املرتبة الثانيـة وجـاءت املحـددات االجتامعيـة عينة الدراسة ثم جاءت حمددات 
والثقافية يف املرتبة الثالثة بينام احتلت حمددات اللـذة والواقـع املرتبـة الرابعـة واألخـرية هـذا 

 .بالنسبة للعينة الكلية للدراسة
السابق كذلك أن بعد حمددات الذات قـد جـاء يف املرتبـة ) ١٤(ام يتضح من اجلدول ك

 .األوىل لد فئة طيار ويف املرتبة  الثانية لد فئة إداري ويف املرتبة الثالثة لد فئة فني
وكذلك قد جاء بعد حمددات الشخصية يف املرتبـة األوىل لـد فئـة طيـار ويف ا ملرتبـة 

 .ري ويف املرتبة الثالثة لد فئة فنيالثانية لد فئة إدا
واالقتصادية والثقافية يف املرتبة األوىل لـد كام جاء بعد حمددات العوامل االجتامعية 

 .فئة طيار ويف املرتبة الثانية لد فئة إداري ويف املرتبة الثالثة لد فئة فني
ئـة طيـارة ويف املرتبـة كام جاء أيضاً بعد حمددات اللذة والواقع يف املرتبة األوىل لـد ف

 .الثانية لد فئة إداري ويف املرتبة الثالثة لد فئة فني
والتـي وير الباحث أن النتيجة السابقة للفرض األول تشري إىل أن حمـددات الـذات 

اسـة, وهـي والقدرات والقيم جاءت يف الرتتيب األول بالنسبة ألفـراد عينـة الدرتضم امليول 
ة يف نفس الوقت, حيث أن التحاق الضابط بالتخصصات املختلفـة نتيجة تبدو منطقية وواقعي

يكون عىل أساس القـدرات التـي يتمتـع هبـا الضـابط ) طيار, فني, إداري(يف القاعدة اجلوية 



 

 

السابقة, وكذلك فإن معظم أو غالبية الضباط كـان لاللتحاق بأحد التخصصات والتي تؤهله 
وأن العمل العسكري حيتل قيمة ومكانة لـدهيم,  لدهيم امليل نحو االلتحاق بالعمل العسكري

 .بعد حمددات الذات الرتتيب األول بني حمددات االختيار املهني لدهيملذا فقد احتل 
إىل أن خصــائص الفــرد تعتــرب مــن املحــددات ) ١٩٩٩( وعــيليشــري ياســني حيــث 

عداداته, سامته, قدراته, وذكاؤه, است(من املهن ومن خصائص الفرد األساسية يف اختياره ملهنة 
وير أن الشخص الذي خيتار املهنة التي تتطلـب نفـس القـدر مـن الـذكاء  )قيمه, واجتاهاته

 .والشخص الذي خيتار املهنة التي يميل إليها فذلك يمكن أن حيقق لنفسه النجاح
إىل أن الشخص الذي خيتـار عـادة املهنـة ) ١٩٩٩( والعزة عبداهلاديكام أشار كذلك 

بالسعادة وحتقق لـه  شعوره سامته الشخصية وميوله وقدراته فإن ذلك يؤدي إىلالتي تتفق مع 
 .الرضا النفيس



 

 

ïãbrÛa@ŠÐÛa@Z@ @

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني حمددات االختيـار املهنـي والتوافـق «
 .»النفيس لد ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية

ث معامالت ارتباط بريسون, وفيام ييل وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباح
 .جدول يوضح ما توصل إليه الباحث من نتائج يف هذا الصدد

 )١٥(جدول 
 معامالت ارتباط بريسون بني درجات حمددات االختيار املهني ودرجات التوافق النفيس لد

 اجلوية ضباط قاعدة امللك فهد
 حمددات االختيار املهني              

 ق النفيسأبعاد التواف
حمددات الشخصية حمددات الذات

املحددات االجتامعية 
واالقتصادية والثقافية

حمددات اللذة
 والواقع

  *٠.٥١  *٠.٥٥  *٠.٦٢  *٠.٦٤ التوافق االجتامعي

  *٠.٦١  *٠.٥٩  *٠.٧١  *٠.٦٩ التوافق االنفعايل

  *٠.٤٠  *٠.٤٦  *٠.٤٥  *٠.٤٢ التوافق املنزيل

  *٠.٥٥  *٠.٥٢  *٠.٦١  *٠.٥٩ التوافق الصحي

  *٠.٥١  *٠.٥٤  *٠.٦٤  *٠.٦٧ التوافق العام

 ).٠.٠١(دالة عند * 
السابق أن قيم معـامالت االرتبـاط بـني درجـات حمـددات ) ١٥(يتضح من اجلدول 

االختيار املهني ودرجات التوافق النفيس لد أفـراد عينـة الدراسـة قـد كانـت مجيعهـا دالـة 
 ع أبعاد حمددات االختيار املهني وأبعـاد التوافـق وذلك بني مجي) ٠.٠١(إحصائياً عند مستو

 .النفيس والتوافق النفيس العام



 

 

وتشري النتيجة السابقة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني أبعـاد حمـددات االختيـار 
املهني وأبعاد التوافق النفيس والتوافق النفيس العام, وهذا يعني أنه كلام اختار الفرد مهنته عىل 

مع ميوله وقيمه وقدراته وحمددات شخصية ويف ضوء ما حتققه له هذه املهنـة مـن  أساس يتفق
مكانة اجتامعية ودخل مادي واقتصادي مناسب وحتقق له مستو طموح مناسب فإنه يكـون 
أكثر توافقاً من الناحيـة النفسـية سـواء مـن الناحيـة االجتامعيـة أو االنفعاليـة أو األرسيـة أو 

 .الصحية
) م٢٠٠٢(تيجة السابقة مع ما سبق أن توصـلت إليـه دراسـة برغـوث وتتفق هذه الن

والتي استهدفت معرفة العالقة بني االختيار املهني والعملية التوافقية اإلجيابيـة لطلبـة الكليـة 
احلربية يف مرص, حيث أشارت النتائج إىل وجود عالقة بني كل من االختيار املهنـي والسـامت 

 .بني العملية التوافقية اإلجيابيةالشخصية والقدرات العقلية و
من أن نجاح الفـرد  )م٢٠٠٢(وتتفق النتيجة السابقة كذلك مع ما أشار إليه أبو عطية 

يتميز بالنمو واالستكشاف واالستقرار واملحافظـة وتقبـل األعـذار, يف حتقيق نمو ذايت مهني 
 ).م٢٠٠٢نقالً عن برغوث, (ضا والسعادة يف العمل مد احلياة جيعله حيقق الر

مـن أن االختيـار ) م٢٠٠٥(كام تتفق النتيجة السابقة كذلك مع ما أشار إليه الراهدي 
املناسب للمهنة يرتبط ارتباطاً وثيقاً وإجيابياً بالصحة النفسية للفرد حيث يـر أنـه كلـام كـان 

قـه اختيار الفرد ملهنته مناسباً كان ذلك الفرد أقرب إىل الصـحة النفسـية, عـالوة عـىل مـا حيق
االختيار املهني للعمل املناسب من راحة ورخاء اقتصادي ومعييش ينعكس عليـه مـن خـالل 

 .آثار التوافق املهني كنتيجة منطقية لالختيار السليم



 

 

sÛbrÛa@ŠÐÛaZ@ @

االختيـار املهنـي حمددات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات «
 .»)إداري –فني  –طيار (ملتغري التخصص بني ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية ترجع 

وللتحقق من صحة هذا الفرض اسـتخدم الباحـث أسـلوب حتليـل التبـاين أحـادي 
, وفيام )إداري –فني  –طيار (االجتاه وذلك للتعرف عىل الفروق فيام خيتص بمتغري التخصص 

 .ييل يوضح اجلدول التايل ما توصل إليه الباحث من نتائج يف هذا الصدد
 )١٦(جدول 

نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه لداللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة عىل 
 مقياس حمددات االختيار املهني

 مستوى الداللة )ف(قيمة متوسط املربعاتدرجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين  األبعاد

  حمددات الذات

  ١٨٦.٣٩٢  ٢  ٣٧٢.٧٨٣ بني اموعات

  ٣٤.٧٢٦  ١٣٧  ٤٧٥٧.٥٠٣ داخل اموعات  ٠.٠١  ٥.٣٦٧

    ١٣٩  ٥١٣٠.٢٨٦ اإلمجايل

  حمددات الشخصية

  ٣٥٧.٥٧٥  ٢  ٧١٥.١٤٩ بني اموعات

  ٣٣.٦٤٨  ١٣٧  ٤٦٠٩.٧٨٦ داخل اموعات  ٠.٠١  ١٠.٦٢

    ١٣٩  ٥٣٢٤.٩٣٦ اإلمجايل

احملددات االجتماعية 
 واالقتصادية والثقافية

  ٧٠٣.٤٨٦  ٢  ١٤٠٦.٩٧٢ بني اموعات

  ١٦.٨٨٢  ١٣٧  ٢٣١٢.٧٧٠ داخل اموعات  ٠.٠١  ٤١.٦٧

    ١٣٩  ٣٧١٩.٧٤٣ اإلمجايل

 حمددات اللذة والدافع

  ١٠٤١.٩٢٨  ٢  ٢٠٨٣.٨٥٧ بني اموعات

  ٤١.٩٨٠  ١٣٧  ٥٧٥١.٣١٤ داخل اموعات  ٠.٠١  ٢٤.٨١

    ١٣٩  ٧٨٣٥.١٧١ اإلمجايل

  الدرجة الكلية

 ١٥١٤٢.٤٠٥  ٢  ٣٠٢٨٤.٨١١ بني اموعات

  ٣٠٩.١٣٩  ١٣٧  ٤٢٣٥٢.٠٤٣ داخل اموعات  ٠.٠١  ٤٨.٩٨٣

    ١٣٩  ٧٢٦٣٦.٨٥٤ اإلمجايل



 

 

عنـد مسـتو السابق وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية ) ١٦(ويتضح من اجلدول 
يف أبعاد حمددات االختيار املهني ترجع إىل متغري التخصـص الـذي يعمـل بـه ) ٠.٠١(داللة 

ذلك بالنسـبة للدرجـة الكليـة كـو) طيـار, فنـي, إداري(قاعدة امللك فهـد اجلويـة الضابط ب
 ).٠.٠١(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستو ) ٤٨.٩٨٣(للمقياس حيث بلغت قيمة ف 

اسـتخدم ) إداري –فنـي  –طيـار (ولتحديد اجتاه الفروق بـني املجموعـات الـثالث 
 :ل التايلالباحث اختبار شيفيه وذلك كام يتضح من اجلدو
 )١٧(جدول 

نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة يف الدرجة 
 الكلية وفقاً ملتغري التخصص

 إداري فني طيار متوسط الدرجات التخصص
 *٤٣.٧٤ *١٨.٢٩ − ١٣٩.٨٠ طيار
 *٢٥.٤٥ − − ٩٦.٠٦ فني
 − − − ١١٤.٣٥ إداري

 )٠.٠١(دالة عند * 
السابق أن اجتاه الفروق بني املجموعات الثالث يف حمـددات ) ١٧(ح من اجلدول يتض

 :االختيار املهني عىل النحو التايل
 −  بني متوسطات درجات االختيـار ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

 .رائهم من فئة فني لصالح فئة طياراملهني بني الضباط من فئة طيار وبني نظ
بـني متوسـطات درجـات ) ٠.٠١(ذات داللة إحصائية عند مسـتو داللـة  فروقوجود  − 

 .االختيار املهني بني الضابط من فئة طيار وبني نظرائهم من فئة إداري لصالح فئة طيار
 −  بني متوسطات درجات االختيـار ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو



 

 

 .من فئة فني لصالح فئة إداري املهني بني الضباط من فئة إداري وبني نظرائهم
وتشري هذه النتائج إىل أن الضباط من فئة طيار تكون اختياراهتم املهنيـة إىل حـد كبـري 
تتمشى مع قدراهتم وميوهلم وقيمهم وحمدداهتم الشخصية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية 

 .يليهم الضباط من فئة إداري ثم الضباط من فئة فني
للفروق بني أفراد العينة بالنسبة لكل بعد من أبعاد مقيـاس حمـددات  وفيام ييل توضيح
 .االختيار املهني عىل حدة

  :محددات الذات: البعد األول

السـابق يتضـح وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد ) ١٣(بالرجوع إىل جدول 
 اه بني درجات املجموعات الثالث يف بعد حمددات الذات, وللتعرف عىل اجت) ٠.٠١(مستو

استخدم الباحث اختبار شيفيه وذلك ) إداري –فني  –طيار (الفروق بني املجموعات الثالث 
 :كام يتضح من اجلدول التايل

 )١٨(جدول 
نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة يف بعد حمددات 

 الذات
 إداري فني طيار متوسط الدرجات التخصص
 ٢.٧٤ *٤.١٦ − ٢٠.٩٧ طيار
 ١.٤٢ − − ١٦.٨١ فني
 − − − ١٨.٢٣ إداري

 ).٠.٠٥(دالة عند * 



 

 

يف بعــد حمــددات الــذات بــني الســابق أن اجتــاه الفــروق ) ١٨(يتضــح مــن اجلــدول 
 :املجموعات الثالث عىل النحو التايل

بـني الضـباط مـن فئـة ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  − 
 .نظرائهم من فئة فني وذلك لصالح فئة طيار طيار وبني

وقد يرجع الباحث وجود هذه الفروق يف حمددات االختيار املهني لصـالح فئـة طيـار 
وذلك إىل أن الطيار قد يشعر بأنه حقق ذاته يف احلياة ا لعسكرية من خالل التحاقـه بتخصـص 

قل مقارنة بنظـريه مـن ختصـص طيار, بينام قد يشعر الضابط الفني بأن حتقيقه لذاته قد يكون أ
 .طيار

  :محددات الشخصية: البعد الثاني

السـابق يتضـح وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد ) ١٦(بالرجوع إىل جدول 
 بني درجات املجموعات الثالث يف بعد حمددات الشخصية, وللتعرف عـىل ) ٠.٠١(مستو

استخدم الباحث اختبـار شـيفيه  )إداري –فني  –طيار (اجتاه الفروق بني املجموعات الثالث 
 :وذلك كام يتضح من اجلدول التايل

 )١٩(جدول 
نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة يف بعد حمددات 

 الشخصية
 إداري فني طيار متوسط الدرجات التخصص
  *٣.٣٠  *٥.٨٣  -  ٢١.٦٧ طيار

  *٢.٥٣  -  -  ١٥.٨٤ فني

  -  -  -  ١٨.٣٧ إداري

 ).٠.٠٥( مستو دالة عند* 



 

 

أن اجتـاه الفـروق يف بعـد حمـددات الشخصـية بـني  السـابق) ١٩(يتضح من اجلدول 
 :املجموعات الثالث عىل النحو التايل

 −  بني الضباط من فئة طيار وبني ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو
 .نظرائهم من فئة فني وذلك لصالح فئة طيار

بني الضباط من فئة طيار وبني ) ٠.٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند مستو وجود  − 
 .نظرائهم من فئة إداري وذلك لصالح الضباط من فئة طيار

 −  بني الضباط من فئة فني وبني ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو
 .نظرائهم من فئة إداري وذلك لصالح فئة إداري

ة قد تعكس الفروق بني الضباط مـن التخصصـات املختلفـة وير الباحث أن النتيج
حيث أن الضابط من ختصص طيار قد ير أنه من الناحية الشخصـية ) إداري –فني  –طيار (

 .قد حقق أهدافه من خالل ختصصه يف عمله

ــث  ــد الثالـ ــادية   : البعـ ــة واالقتصـ ــددات االجتماعيـ المحـ
  :والثقافية

عنـد  جـود فـروق ذات داللـة إحصـائيةويتضـح السـابق ) ١٦(بالرجوع إىل جدول 
 بني درجات املجموعات الثالث يف بعد املحددات االجتامعية واالقتصـادية ) ٠.٠١(مستو

) إداري –فنـي  –طيـار (والثقافية, وللتعرف عـىل اجتـاه الفـروق بـني املجموعـات الـثالث 
 :استخدم الباحث اختبار شيفيه وذلك كام يتضح من اجلدول التايل



 

 

 )٢٠(جدول 
نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة يف بعد 

 املحددات االجتامعية واالقتصادية والثقافية 
 إداري فني طيار متوسط الدرجات التخصص
 *٢.٩٧ *٨.٠٤ − ٢١.٤٧ طيار
 *٥.٠٧ − − ١٣.٤٣ فني
 − − − ١٨.٥٠ إداري

 ).٠.٠٥( مستو دالة عند* 
أن اجتـاه الفـروق بـني املجموعـات الـثالث يف بعـد  السابق) ٢٠(ن اجلدول يتضح م

 :املحددات االجتامعية واالقتصادية والثقافية عىل النحو التايل
 −  بني الضباط من فئة طيار وبني ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

 .نظرائهم من فئة فني وذلك لصالح فئة طيار
الضباط من فئة طيار وبني بني ) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستو وجود فروق ذات دالل − 

 .نظرائهم من فئة إداري وذلك لصالح فئة طيار
 −  بني الضباط من فئة فني وبني ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

 .نظرائهم من فئة إداري وذلك لصالح فئة إداري
واالقتصادية والثقافية قـد جـاءت  وير الباحث أن الفروق يف املحددات االجتامعية

لصالح فئة طيار وقد يرجع ذلك إىل أن الطيار قد يشعر بأن ختصصه حيقق له املكانة االجتامعية 
 .الالئقة وكذلك العائد املادي املناسب مقارنة بتخصص فني وإداري



 

 

  :محددات اللذة والواقع: البعد الرابع

وق ذات داللـة إحصـائية عنـد السـابق يتضـح وجـود فـر) ١٦(بالرجوع إىل جدول 
 وللتعـرف حمددات اللذة والواقـع ني درجات املجموعات الثالث يف بعدب) ٠.٠١(مستو ,

اسـتخدم الباحـث اختبـار ) إداري –فنـي  –طيار (عىل اجتاه الفروق بني املجموعات الثالث 
 :شيفيه وذلك كام يتضح من اجلدول التايل

 )٢١(جدول 
داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة يف بعد حمددات نتائج اختبار شيفيه لتوضيح 

 اللذة والواقع
 إداري فني طيار متوسط الدرجات التخصص
  *٤.٥٤ **٩.٩٤  -  ٢١.٥٥ طيار

  *٥.٤٠  -    ١١.٦١ فني

  -  -  -  ١٧.٠١ إداري
 ).٠.٠١(دالة عند **   ,)٠.٠٥(دالة عند * 

بـني املجموعـات الـثالث يف بعـد  السابق أن اجتـاه الفـروق) ٢١(يتضح من اجلدول 
 :حمددات اللذة والواقع عىل النحو التايل

 −  بـني متوسـطات درجـات ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتو
الضباط من فئة طيار وبني متوسطات درجات نظرائهم من فئة فني وذلك لصالح فئـة 

 .طيار
 −  متوسـطات درجـات بـني )٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتو 

الضباط من فئة طيار وبني متوسطات درجات نظرائهم من فئة إداري وذلـك لصـالح 
 .فئة طيار



 

 

 −  بـني متوسـطات درجـات ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتو
الضباط من فئة فني وبني متوسطات درجات نظرائهم من فئـة إداري وذلـك لصـالح 

 .فئة إداري
فروق قد جاءت لصـالح الضـباط يف ختصـص طيـار يف حمـددات وير الباحث أن ال

اللذة والواقع حيث أن الطيار يكون قد حقق مستو طموحه واقعياً عندما التحق بمهنة طيار 
 .وبالتايل انعكس ذلك عىل اختياره املهني
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نـي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات حمددات االختيـار امله«
 ١٥أكثـر مـن  –ألف ريال فأقـل  ١٥(بني ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية ترجع ملتغري الراتب 

 .»ألف ريال
وللتحقق من صحة الفرض الرابع فيام يتعلق بعدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية 
بني متوسطات درجات حمددات االختيار املهني بني ضباط قاعدة امللـك فهـد اجلويـة ترجـع 

ملعرفة داللة الفروق بني  »ت«ي حيصل عليه الضابط, فقد استخدم الباحث اختبار للراتب الذ
ألـف ريـال وبـني ) ١٥(متوسطات درجات الضباط الـذي حيصـلون عـىل راتـب أقـل مـن 

ألف ريال, وفيام ييل جدول يوضح ) ١٥(متوسطات نظرائهم ممن حيصلون عىل راتب أكثر من 
 .الصددما توصل إليه الباحث من نتائج يف هذا 

 )٢٢(جدول 
لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة عىل اختبار » ت«نتائج اختبار 

 حمددات االختيار املهني وفقاً ملتغري الراتب

 )ت(قيمة  االنحراف املعياري املتوسط ن الراتب
مستو الداللة 
 اإلحصائية

ألف ريال  ١٥
  ١٩.٨٣ ٩٧.٤٨ ٨٩ فأقل

٠.٠١ ٥.٨١٦  
ألف ١٥من  أكثر

  ٢٦.١٨ ١١٧.٤٨ ٥١ ريال

السابق أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو ) ٢٢(تضح من جدول ي



 

 

بني متوسطات درجات حمددات االختيار املهني ترجع ملتغـري الراتـب وذلـك ) ٠.٠١(داللة 
وهـي ) ٥.٨١٦) (ت(حيـث بلغـت قيمـة ). ألف ريال ١٥أكثر من (لصالح الراتب األعىل 

 ).٠.٠١(ة دالة إحصائياً عند مستو قيم
دوراً بالغ األمهيـة يف عمليـة  وتشري النتيجة السابقة إىل أن العائد املادي للوظيفة يلعب

االختيار املهني وذلك طبقاً ملا أشار إليه أفراد عينة الدراسة, حيث حيقق العائد املـادي املرتفـع 
ملختلفـة ممـا يسـاعد عـىل شـعور الفـرد األمان االقتصادي وحتقيق حاجات األرسة اللوظيفة 

 .باألمن النفيس والتوافق يف نفس الوقت
وير الباحث أنه عندما حتقق الوظيفة للفرد عائد مـادي يضـمن لـه إشـباع حاجاتـه 
وحتقيق متطلباته ومتطلبات أرسته فإن ذلك يساعد عىل توافقـه املهنـي ولـذلك فقـد جـاءت 

ألـف ) ١٥(هني للضباط الذين تزيد رواتـبهم عـن الفروق يف متوسطات حمددات االختيار امل
 .ريال
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات حمددات االختيـار املهنـي «
 .»مقدم فأعىل –رائد فأقل (بني ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية ترجع ملتغري الرتبة العسكرية 

يتعلـق بعـدم وجـود فـروق ذات داللـة  فـرض اخلـامس فـياموللتحقق من صـحة ال
قاعدة امللك فهد اجلويـة إحصائية بني متوسطات درجات حمددات االختيار املهني بني ضباط 

ملعرفة داللة الفـروق بـني  »ت«الباحث اختبار ترجع للرتبة العسكرية للضابط, فقد استخدم 
ائهم مـن رتبـة متوسطات درجات الضباط من رتبة رائد فأقل وبني متوسطات درجـات نظـر

 .وفيام ييل جدول يوضح ما توصل إليه الباحث من نتائج يف هذه الصدد. مقدم فأعىل



 

 

 )٢٣(جدول 
لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة عىل اختبار » ت«نتائج اختبار 

 حمددات االختيار املهني وفقاً ملتغري الرتبة العسكرية

 )ت(قيمة  املعيارياالنحراف  املتوسط ن الراتب
مستو الداللة 
 اإلحصائية

  ١٥.٥٥ ٩١.٢٩ ٤١ رائد فأقل
غري دالة إحصائياً ٠.٦٠٢

  ١٤.٨٧ ٩٠.٢٠ ٣٣ مقدم فأعىل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات السابق ) ٢٣(يتضح من جدول 
باط ممـن العسكرية رائـد فأقـل وبـني متوسـطات درجـات الضـدرجات الضباط ممن رتبتهم 

 .وهي قيمة غري دالة إحصائياً ) ٠.٦٠٢( »ت«حيث بلغت قيمة رتبتهم العسكرية مقدم فأعىل 
وير الباحث أن عدم وجود فروق يف حمددات االختيار املهني وفقاً للرتبة العسـكرية 
قد يرجع إىل أن مجيع الضباط كانت لدهيم تقريباً نفس امليول لاللتحاق باملهنة العسـكرية وأن 

املهنة قد حتقق ملختلـف الرتـب العسـكرية نفـس القـدر مـن إشـباع حاجـاهتم النفسـية  هذه
 .واالجتامعية وبالتايل انعكس ذلك عىل عدم وجود فروق بينهم يف حمددات االختيار املهني

…bÛa@ŠÐÛa@Z@ @

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات التوافق النفيس بني ضباط «
 .»إداري –فني  –طيار (هد اجلوية ترجع ملتغري التخصص قاعدة امللك ف

وللتحقق من صحة هذا الفرض اسـتخدم الباحـث أسـلوب حتليـل التبـاين أحـادي 
وفـيام ) إداري –فني  –طيار (االجتاه وذلك للتعرف عىل الفروق فيام خيتص بمتغري التخصص 
 .الصدد ييل يوضح اجلدول التايل ما توصل إليه الباحث من نتائج يف هذا



 

 

 )٢٤(جدول 
نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه لداللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة عىل 

 اختبار التوافق النفيس

جمموع مصدر التباين األبعاد
متوسط  درجة احلرية املربعات

 مستو الداللة )ف(قيمة  املربعات

 التوافق االجتامعي
 ٣٥٧.٥٧٥  ٢ ٧١٥.١٤٩بني املجموعات

 ٣٣.٦٤٨  ٤٦٠٩.٧٨٦١٣٧داخل املجموعات ٠.٠١دالة عند  ١٠.٦٢

    ٥٣٢٤.٩٣٥١٣٩اإلمجايل

 التوافق االنفعايل
 ١٥٩.٦١٤  ٢ ٣١٩.٢٢٩بني املجموعات

غري دالة إحصائياً ٣.٦٧٣  ٤٣.٤٤٥  ٥٩٥١.٩٨٩١٣٧داخل املجموعات

    ٦٢٧١.٢١٨١٣٩اإلمجايل

 التوافق املنزيل
 ١٧١.٠٦١  ٢ ٣٤٢.١٢٢موعاتبني املج

غري دالة إحصائياً ٣.٤٦٧  ٤٩.٣٢٧  ٦٧٥٧.٨٩٩١٣٧داخل املجموعات

    ٧١٠٠.٠٢١١٣٩اإلمجايل

 التوافق الصحي
 ١٥٧.٥٦٦  ٢ ٣١٥.١٣٢بني املجموعات

غري دالة إحصائياً ٢.٤٨١  ٤١.٠٩٥  ٥٦٢٩.٩٧٨١٣٧داخل املجموعات

    ٥٩٤٥.١١٠١٣٩اإلمجايل

 العامافق التو
 ٩٣٥.٥٤٨  ١٨٧١.٠٩٧٢بني املجموعات

 ٤٨.٨٥٤  ٦٦٩٣.٠٧٤١٣٧داخل املجموعات ٠.٠١دالة عند  ١٩.١٤٩

    ٨٥٦٤.١٧١١٣٩اإلمجايل

 
السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللـة ) ٢٤(يتضح من اجلدول 

العام حيـث بلغـت قيمـة ف عـىل بعد التوافق االجتامعي وكذلك يف بعد التوافق يف ) ٠.٠١(



 

 

 –طيـار (وذلك بني أفراد املجموعات الثالث طبقاً للتخصص ) ١٩.١٤٩، ١٠.٦٢(التوايل 
 ).إداري –فني 

السابق عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية يف ) ٢٤(بينام يتضح من نفس اجلدول 
قيمـة ف عـىل  أبعاد التوافق االنفعايل واملنزيل والصحي ترجع ملتغري التخصص حيـث بلغـت

 .وهي مجيعاً قيم غري دالة إحصائياً ) ٣.٨٣٤، ٣.٤٦٧، ٣.٦٧٣(التوايل 
يف بعد التوافق ) إداري –فني  –طيار (ولتحديد اجتاه الفروق بني املجموعات الثالث 

 :االجتامعي استخدم الباحث اختبار شيفيه وذلك كام يتضح من اجلدول التايل
 )٢٥(جدول 

يح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة يف بعد التوافق نتائج اختبار شيفيه لتوض
 االجتامعي وفقاً ملتغري التخصص

 إداري فني طيار متوسط الدرجات التخصص
  *٦.١٩  **٣.١٧  -  ١١.٨٠ طيار

  *٣.٠٢  -  -  ١٤.٩٧ فني

  -  -  -  ١٧.٩٩ إداري

 ).٠.٠١(دالة عند  **  ,)٠.٠٥(دالة عند  *
سابق أن اجتـاه الفـروق بـني املجموعـات الـثالث يف بعـد ال) ٢٥(يتضح من اجلدول

 :التوافق االجتامعي عىل النحو التايل
بني متوسطات درجات بعـد ) ٠.٠٥(إحصائية عند مستو وجود فروق ذات داللة  − 

التوافق االجتامعي بني الضباط من ختصص طيـار وبـني نظـرائهم مـن ختصـص فنـي 
 .لصالح ختصص فني



 

 

بني متوسطات درجات بعـد ) ٠.٠١(حصائية عند مستو وجود فروق ذات داللة إ − 
التوافق االجتامعي بني الضباط من ختصص طيار وبني نظـرائهم مـن ختصـص إداري 

 .لصالح ختصص إداري
 −  بني متوسطات درجات بعـد ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

ختصـص إداري  وبـني نظـرائهم مـن فنيالتوافق االجتامعي بني الضباط من ختصص 
 .لصالح ختصص إداري

من الناحيـة وتشري هذه النتائج إىل أن الضباط من ختصص إداري يكونون أكثر توافقاً 
االجتامعية مقارنة بكل من الضباط من ختصص طيار وختصص فني وأن الضباط من ختصص 

ن ختصـص فني أكثر توافقاً من الناحية االجتامعية مقارنة بالضباط من ختصص طيار وهكذا فإ
 .الضباط داخل قاعدة امللك فهد اجلوية يؤثر عىل مد التوافق االجتامعي للضابط

وير الباحث أن الضباط من فئة إداري قد يكونون أكثر قدرة من الضباط من الفئات 
األخر عىل االندماج يف املجتمع وحتقيق عالقات اجتامعية متوازنة حيث أن طبيعـة عملهـم 

تتيح هلم حتقيق مثل هذا التـوازن يف العالقـات االجتامعيـة لـذا فقـد وظروفهم الشخصية قد 
نظـرائهم مـن التخصصـات بجاءت الفروق يف بعـد التوافـق االجتامعـي لصـاحلهم مقارنـة 

األخر. 
يف التوافـق ) إداري –فنـي  –طيـار (ولتحديد اجتاه الفروق بني املجموعـات الـثالث 

 :ام يتضح من اجلدول التايلالعام استخدم الباحث اختبار شيفيه وذلك ك



 

 

 )٢٦(جدول 
نتائج اختبار شيفيه لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة يف بعد التوافق 

 العام وفقاً ملتغري التخصص
 إداري فني طيار متوسط الدرجات التخصص
  *١٤.٣  *٢٥.٤٩  -  ٦٢.٩١ طيار

  *١٢.٣٩  -  -  ٣٧.٤٢ فني

  -  -  -  ٤٨.٦١ إداري

 ).٠.٠١(الة عند د *
السابق أن اجتـاه الفـروق بـني املجموعـات الـثالث يف بعـد ) ٢٦(يتضح من اجلدول

 :عىل النحو التايل العامالتوافق 
 −  بـني متوسـطات درجـات ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتو

التوافق العام بني الضباط من ختصص طيار وبني نظرائهم مـن ختصـص فنـي وذلـك 
 .صص طيارلصالح خت

 −  بـني متوسـطات درجـات ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتو
التوافق العام بني الضباط من ختصص طيار وبني نظرائهم من ختصـص إداري وذلـك 

 .لصالح ختصص طيار
 −  بـني متوسـطات درجـات ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتو

إداري وبني نظرائهم من ختصـص فنـي وذلـك التوافق العام بني الضباط من ختصص 
 .لصالح ختصص إداري

وتشري هذه النتائج إىل أن الضباط من ختصص طيار يكونون أكثـر توافقـاً مـن حيـث 



 

 

درجة التوافق العام مقارنة بكل من الضباط من ختصص إداري وختصص فنـي, وأن الضـباط 
قارنـة بالضـباط مـن ختصـص من ختصص إداري أكثر توافقاً من حيث درجة التوافق العام م

 .فني
وهكذا تشري النتائج إىل أن ختصص الضباط داخل قاعدة  امللك فهد اجلوية يـؤثر عـىل 

 .مد توافقه العام
وير الباحث أن الضباط من ختصص طيار يكونون أكثـر توافقـاً مـن حيـث درجـة 

قـد الطيـار التوافق العام مقارنة بكل من الضباط من ختصص إداري وفني حيث أن الضـابط 
يشعر بتحقيقه لذاته يف عمله, وأن هذا العمل حيقق له املكانة االجتامعية الالئقة يف حميط أرسته 

 .وبيئته اخلارجية, مما يؤثر عىل درجة توافقه العام
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات التوافق النفيس بني ضباط «
 .»ألف ريال ١٥أكثر من  –ألف ريال فأقل  ١٥(وية ترجع ملتغري الراتب قاعدة امللك فهد اجل

وجود فروق ذات داللة إحصـائية  وللتحقق من صحة الفرض السابع فيام يتعلق بعدم
بني متوسطات درجات التوافق النفيسـ ترجـع للراتـب الـذي حيصـل عليـه الضـابط, فقـد 

ق بـني متوسـطات درجـات الضـباط للتحقق من داللة الفـرو) ت(استخدم الباحث اختبار 
ألف ريال وبني متوسطات نظرائهم ممن حيصلون عىل ) ١٥(الذين حيصلون عىل راتب أقل من 

ألف ريال, وفيام ييل جدول يوضح ما توصل إليه الباحث مـن نتـائج يف ) ١٥(راتب أكثر من 
   . هذا الصدد



 

 

 )٢٧(جدول 
ات درجات أفراد العينة عىل اختبار لتوضيح داللة الفروق بني متوسط »ت«نتائج اختبار 

 التوافق النفيس وفقاً ملتغري الراتب

 املتوسط)ن(العدد  الفئة األبعاد
االنحراف 
 املعياري

 )ت(قيمة 
مستو الداللة 
 اإلحصائية

التوافق االجتامعي
  ١٥.٩٧٥.٨١  ٨٩ألف ريال)١٥(أقل من

 غري دالة إحصائياً ٠.١٧٣
  ١٦.٢١٥.٩٨  ٥١ألف ريال)١٥(أكثر من

 التوافق االنفعايل
  ١٤.٩٧٥.٣٩  ٨٩ألف ريال)١٥(أقل من

 غري دالة إحصائياً ٠.٥٢٩
  ١٥.٥٠٦.٠٩  ٥١ألف ريال)١٥(أكثر من

 التوافق املنزيل
  ١٣.٧٦٤.٥٠  ٨٩ألف ريال)١٥(أقل من

 ٠.٠١دالة عند  ١١.٥٠٩
  ٢٤.٩٧٦.٩٢  ٥١ألف ريال)١٥(أكثر من

 حيالتوافق الص
  ١٣.٨٠٤.٥٨  ٨٩ألف ريال)١٥(أقل من

 غري دالة إحصائياً ٠.٤٦٠
  ١٤.٢٠٥.٤٥  ٥١ألف ريال)١٥(أكثر من

 التوافق العام
  ٥٨.٥٠١٣.٨١  ٨٩ألف ريال)١٥(أقل من

 ٠.٠١دالة عند  ٤.٩٨٧
  ٧٠.٨٥١٤.٣٢  ٥١ألف ريال)١٥(أكثر من

ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو أنه توجد فروق ) ٢٧(يتضح من اجلدول السابق 
الذين تقل رواتبهم عن  بني متوسطات درجات بعد التوافق املنزيل بني الضباط) ٠.٠١(داللة 

ألف ريال وذلك لصـالح فئـة الضـباط ) ١٥(ألف وبني نظرائهم ممن رواتبهم أكثر من ) ١٥(
دالـة  وهـي قيمـة ١١.٥٩) ت(ألـف ريـال حيـث بلغـت قيمـة ) ١٥(ممن رواتبهم أكثر من 
 ٠.٠١(إحصائياً عند مستو.( 

السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد ) ٢٤(كام يتضح من نفس اجلدول 
 درجات التوافق العام بني الضباط الذين تقـل رواتـبهم عـن بني متوسطات  )٠.٠١(مستو



 

 

ألـف ريـال وذلـك لصـالح فئـة ) ١٥(ألف ريال وبني نظرائهم ممن رواتبهم أكثر مـن ) ١٥(
وهي قيمة دالة  ٤.٩٨٧) ت(ألف ريال حيث بلغت قيمة ) ١٥(اط ممن رواتبهم أكثر من الضب

 ٠.٠١(إحصائياً عند مستو.( 
وتشري النتيجة السابقة إىل أن الدخل الشهري يلعب دوراً مهامً يف التوافق سواء املنـزيل 

ت األرسية مـن هذا الدخل للضابط إمكانية توفري كافة االحتياجا يتيحأو التوافق العام حيث 
الناحية املادية مما يسهم يف شعوره بالتوافق سواء من الناحية األرسية أو حتى من حيث التوافق 

 .العام
السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ) ٢٧(بينام يتضح من نفس اجلدول 

قـل متوسطات درجات أبعاد التوافق االجتامعي واالنفعايل والصـحي بـني الضـباط الـذين ت
ألـف ريـال حيـث ) ١٥(ألف ريال وبني نظرائهم ممن رواتبهم أكثـر مـن ) ١٥(رواتبهم عن 

 .وهي مجيعاً قيم غري دالة إحصائياً ) ٠.٤٦٠، ٠.٥٢٩، ٠.١٧٣(عىل التوايل ) ت(بلغت قيم 
وير الباحث أن التوافق النفيس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمد قـدرة الفـرد عـىل حتقيـق 

تياجات أرسته املادية وبالتايل فإن ذلـك يـنعكس عـىل مـد توافقـه يف مطالبه الشخصية واح
 .حميط أرسته وبالتايل ينعكس عىل توافقه العام

åßbrÛa@ŠÐÛa@Z@ @

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات التوافق النفيس بني ضباط «
 .»مقدم فأعىل –رائد فأقل (قاعدة امللك فهد اجلوية ترجع ملتغري الرتبة العسكرية 

وللتحقق من صحة الفرض الثامن فيام يتعلق بعد وجود فروق ذات داللـة إحصـائية 
بني متوسطات درجات التوافق النفيس ترجع للرتبة العسكرية فقد استخدم الباحـث اختبـار 

للتحقق من داللة الفروق بني متوسطات درجات الضباط مـن رتبـة رائـد فأقـل وبـني ) ت(
رائهم من رتبة مقدم فأعىل, وفيام ييل جـدول يوضـح مـا توصـل  إليـه متوسطات درجات نظ



 

 

 .الباحث من نتائج يف هذه الصدد
 )٢٨(جدول 

لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة عىل اختبار  »ت«نتائج اختبار 
 التوافق النفيس وفقاً ملتغري الرتبة العسكرية

 مستو الداللة اإلحصائية)ت(قيمة االنحراف املعياري املتوسط )ن(العدد  الرتبة األبعاد

التوافق االجتامعي
  ٥.٩٠ ١٥.٨٩  ٤١ رائد فأقل

  غري دالة إحصائياً ٠.٤٤٣
  ٥.٩٢ ١٦.٥١  ٣٣ مقدم فأعىل

 التوافق االنفعايل
  ٥.٨١ ١٣.٧٦  ٤١ رائد فأقل

  ٠.٠١دالة عند  ٧.١٣٣
  ٦.٠٩ ٢٣.٨٠  ٣٣ مقدم فأعىل

 التوافق املنزيل
  ٤.٦٠ ١٣.٩٩  ٤١ رائد فأقل

  غري دالة إحصائياً ٠.١٠٨
  ٥.٥٤ ١٤.١٢  ٣٣ مقدم فأعىل

 التوافق الصحي
  ٤.٩١ ١٥.٧٦  ٤١ رائد فأقل

  غري دالة إحصائياً ٠.١١٥
  ٤.٥٦ ١٦.٢٠  ٣٣ مقدم فأعىل

 التوافق العام
  ١٣.٤١ ٥٩.٤٠  ٤١ رائد فأقل

  ٠.٠١دالة عند  ٣.٤٣٣
  ١٤.٢٣ ٧٠.٦٢  ٣٣ مقدم فأعىل

أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو ) ٢٨(يتضح من اجلدول السابق 
ممـن رتبـتهم بـني الضـباط  االنفعـايلبني متوسـطات درجـات بعـد التوافـق ) ٠.٠١(داللة 

) ت(العسكرية رائد فأقل وبني نظرائهم ممن رتبتهم العسكرية مقدم فأعىل حيث بلغـت قيمـة 
 ).٠.٠١(عند مستو  وهي قيمة دالة إحصائياً  ٧.١٣٣

السابق أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد ) ٢٨(كام يتضح من نفس اجلدول 
بـني متوسـطات درجـات التوافـق العـام بـني الضـباط ممـن رتبـتهم ) ٠.٠١(مستو داللة 



 

 

العسكرية رائد فأقل وبني نظرائهم ممن رتبـتهم العسـكرية مقـدم فـأعىل وذلـك لصـالح فئـة 
وهـي قيمـة دالـة  ٣.٤٣٣) ت(تهم العسكرية مقدم فأعىل حيث بلغت قيمـة الضباط ممن رتب

 ٠.٠١(إحصائياً عند مستو.( 
وتشري النتيجة السابقة أن الضباط ممن تكون رتبتهم العسكرية مقـدم فـأعىل يكونـون 
أكثر توافقاً من الناحية االنفعالية وكذلك من حيث التوافق العـام وذلـك عـن نظـرائهم ممـن 

العسـكرية  م العسكرية رائد فأقل, ولعل هذه النتيجة تعني أنه كلـام زادت الرتبـةتكون رتبته
فإن الضابط تزداد خربته يف هذا املجـال ممـا يـنعكس عـىل مـد توافقـه سـواء مـن الناحيـة 

 .االنفعالية أو من حيث التوافق العام
بني  السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية) ٢٨(بينام يتضح من نفس اجلدول 

متوسطات درجات أبعاد التوافق االجتامعي واملنـزيل والصـحي بـني الضـباط الـذين تكـون 
نظرائهم ممن تكون رتبـتهم العسـكرية مقـدم فـأعىل حيـث رتبتهم العسكرية رائد فأقل وبني 

 .وهي مجيعاً قيم غري دالة إحصائياً ) ٠.١١٥، ٠.١٠٨، ٠.٤٤٣(عىل التوايل ) ت(بلغت قيم 
الضباط ممن تكون رتبتهم العسكرية مقدم فـأعىل أكثـر توافقـاً مـن وير الباحث أن 

قد يرجع السـبب و ,الناحية االنفعالية وكذلك يف التوافق العام كام أشارت نتيجة هذا الفرض
يف ذلك إىل أن الضباط يف الرتب األعىل يكونون قد مروا بمواقف وخربات وجتارب تتيح هلـم 

 .مما ينعكس كذلك عىل توافقهم النفيس العام لنفعاليةاالقدرة عىل التوافق من الناحية 
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pbyÔ½aë@pbî•ìnÛaë@wöbnäÛa@—‚Üß@ @

cüë@Zòa‰†Ûa@—‚ÜßZ@ @

 .االختيار املهني وعالقته بالتوافق النفيس لد ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية :عنوان الدراسة
 :سعت الدراسة احلالية إىل حماولة التحقق من األهداف التالية :أهداف الدراسة

اً التعرف عىل ترتيب حمددات االختيار املهني لد ضباط قاعدة امللك فهد اجلويـة وفقـ −١
 ).إداري –فني  –طيار (لتخصصاهتم 

التعرف عىل طبيعة العالقة بني االختيار املهني والتوافـق النفيسـ لـد ضـباط قاعـدة  −٢
 .امللك فهد اجلوية

التحقق من وجود فروق بني ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية يف حمددات االختيار املهني  −٣
 :تبعاً للمتغريات التالية

 ).ريإدا –فني  –طيار (التخصص   − أ 
 ).ألف ريال ١٥أكثر من  –ألف ريال  ١٥أقل من (الراتب   − ب 
 ).مقدم فام فوق – فأقلرائد (الرتبة العسكرية   −ج 

التحقق من وجود فروق بني ضباط قاعدة امللك فهـد اجلويـة يف التوافـق النفيسـ تبعـاً  −٤
 :للمتغريات التالية

 .الرتبة العسكرية −ج    . الراتب −ب     .التخصص −أ
  :ة الدراسةـينع

تكونت عينة الدراسة احلالية من ضـباط قاعـدة امللـك فهـد اجلويـة يف التخصصـات 
) ٤٠(فنـي, ) ٤٤(طيـار, ) ٥٦(ضابطاً بواقع ) ١٤٠(قوامها ) إداري –فني  –طيار (املختلفة 
 .إداري



 

 

  :أدوات الدراسة

 :استخدم الباحث يف دراسته األدوات التالية
 ).ثإعداد الباح(مقياس حمددات االختيار املهني   − أ 
 ).ت.د(إعداد نجايت . اختيار التوافق النفيس  − ب 

  :األساليب اإلحصائية

 :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية
 .املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية −١
 .معامالت ارتباط بريسون −٢

 .T. test) ت(اختبار  −٣

 .One way ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه  −٤

bîãbq@Za‰†Ûa@wöbnãò@Z@ @

 :صلت الدراسة إىل النتائج التاليةتو
وجود اختالف يف ترتيب حمددات االختيار املهني لد ضباط قاعدة امللـك فهـد اجلويـة  −١

, وذلـك يف مجيـع أبعـاد مقيـاس حمـددات )طيـار, إداري, فنـي(وأخذت الرتتيب التايل 
األول لـد لرتتيـب االختيار املهني, أما من حيث األبعاد فيتمثل بعد حمددات الـذات ا

لكليـة, يليـه بعـد حمـددات الشخصـية, ثـم بعـد املحـددات االجتامعيـة عينة الدراسة ا
واالقتصادية والثقافية, وأخرياً جاء بعد حمددات اللذة والواقع واحتـل الرتتيـب األخـري 

 .لد أفراد عينة الدراسة الكلية
٢−  درجات حمـددات  بني) ٠.٠١(وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً عند مستو

االختيار املهني وبني درجات أبعاد التوافق النفيس والتوافق العام لد أفراد العينة الكلية 
 .للدراسة



 

 

االختيـار املهنـي بـني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات حمـددات  −٣
 حمـددات الـذات, حمـددات(ضباط قاعدة امللك فهد اجلويـة يف أبعـاد املقيـاس األربعـة 

) وحمـددات اللـذة والواقـع –الشخصية, املحددات االجتامعية واالقتصـادية والثقافيـة 
 :والدرجة الكلية وقد جاءت هذه الفروق عىل النحو التايل

عىل األقـل بـني متوسـطات ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو   − أ 
من ختصص فني درجات االختيار املهني بني الضباط من ختصص طيار وبني نظرائهم 

 .وذلك لصالح ختصص طيار
عىل األقـل بـني متوسـطات ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو   − ب 

درجات االختيار املهني بني الضباط من ختصص طيار وبـني نظـرائهم مـن ختصـص 
 .إداري لصالح ختصص طيار

ت عىل األقـل بـني متوسـطا) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو   −ج 
درجات االختيار املهني بني الضباط من ختصص إداري وبني نظـرائهم مـن ختصـص 

 .فني لصالح ختصص إداري
بني متوسطات درجات حمددات ) ٠.٠١(فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  وجود −٤

االختيار املهني بني ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية ترجع ملتغري الراتب الذي حيصل عليه 
) ت(حيث بلغـت قيمـة ) ألف ريال ١٥أكثر من (لصالح الراتب األعىل وذلك  الضابط
٥.٨١٦  ٠.٠١(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستو.( 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات حمددات االختيـار املهنـي  −٥
 .ترجع ملتغري الرتبة العسكرية

٦−  متوسـطات درجـات أفـراد بني) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 



 

 

, وذلـك )إداري –فني  –طيار (العينة عىل اختبار التوافق النفيس ترجع ملتغري التخصص 
عىل بعد التوافق االجتامعي وكذلك التوافق العام وقد جاءت هذه الفـروق عـىل النحـو 

 :التايل
 :بالنسبة لبعد التوافق االجتامعي: أوالً 

بـني متوسـطات درجـات بعـد ) ٠.٠٥(مستو وجود فروق ذات داللة إحصائية عند   − أ 
التوافق االجتامعي بني الضباط بني ختصص طيار وبني متوسطات درجات نظرائهم مـن 

 .ختصص فني لصالح ختصص فني
بـني متوسـطات درجـات بعـد ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو   − ب 

رجات نظرائهم مـن التوافق االجتامعي بني الضباط من ختصص طيار وبني متوسطات د
 .ختصص إداري لصالح ختصص إداري

بـني متوسـطات درجـات بعـد ) ٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستو وجود فروق   −ج 
التوافق االجتامعي بني الضباط من ختصص فني وبني متوسطات درجات نظـرائهم مـن 

 .ختصص إداري لصالح ختصص إداري
 :بالنسبة للتوافق العام: ثانياً 

بني متوسطات درجات التوافق ) ٠.٠١(داللة إحصائية عند مستو  وجود فروق ذات  − أ 
العام بني الضباط من ختصص طيار وبني متوسطات درجات نظرائهم من ختصص فنـي 

 .وإداري وذلك لصالح ختصص طيار
بني متوسطات درجات التوافق ) ٠.٠١(مستو  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  − ب 

وبني متوسطات درجات نظرائهم من ختصـص فنـي ا لعام بني الضباط ختصص إداري 
 .وذلك لصالح ختصص إداري

٧−  بني متوسـطات درجـات أفـراد ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو



 

 

العينة عىل اختبار التوافق النفيس ترجع ملتغري الراتـب وذلـك عـىل بعـد التوافـق املنـزيل 
حيث بلغـت قـيم ) ألف ريال ١٥ من أعىل(والتوافق العام وذلك لصالح الراتب األعىل 

 ).٠.٠١(وهي قيم دالة إحصائياً عند مستو ) ٤.٩٨٧، ١١.٥٠٩(ت عىل التوايل 
٨−  بني متوسـطات درجـات أفـراد ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

العينة عىل اختبار التوافق النفيس ترجع ملتغري الرتبة العسكرية وذلـك عـىل بعـد التوافـق 
عىل التوايل ) ت(فعايل والتوافق العام وذلك لصالح رتبة مقدم فأعىل حيث بلغت قيم االن

)٣.٤٣٣، ٧.١٣٣ ( وهي قيم دالة إحصائياً عند مستو)٠.٠١.( 

brÛbq@Zòa‰†Ûa@pbyÔßë@pbî•ìmZ@ @

 :من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة احلالية يويص الباحث احلايل بام ييل
والدعم االجتامعي ملساعدة امللتحقـني اجلـدد باحليـاة العسـكرية عـىل  تقديم املساندة −١

 .التوافق النفيس
إرشـادية تسـتهدف مسـاعدة العسـكريني عـىل حتقيـق تنظيم دورات تدريبية وبرامج  −٢

 .التوافق النفيس مع ظروف ومتطلبات العمل العسكري
 .لد العسكرينيتوجيه مزيد من االهتامم إىل التعرف عىل حمددات االختيار املهني  −٣
 .االهتامم بمزيد من العناية والرعاية املادية واملعنوية للعسكريني وأرسهم −٤
إتاحة الفرص أمام العسكريني لاللتحاق بالربامج والدورات التدريبية التـي تعقـدها  −٥

اجلامعات خارج وداخل اململكة والتي تكسبهم الطرق واألساليب النفسية والرتبوية 
 .نب التوافق النفيس لدهيمالتي تدعم وحتسن جوا



 

 

bÈia‰@ZÛaë@pba‰†ÛazjòyÔ½a@tìZ@ @

يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة احلالية من نتائج يقرتح الباحث احلـايل إجـراء املزيـد 
 :من البحوث والدراسات التالية

دراسة ملحددات االختيار املهني لد فئات خمتلفة من القطاعـات العسـكرية ومقارنتـه  −١
 .ت االختيار املهني لغري العسكرينيبمحددا

٢− يف مناطق خمتلفة العسكريني دراسة للتوافق النفيس لد. 
 .دراسة للعوامل املرتبطة بالتوافق النفيس لد الضباط مع احلياة العسكرية −٣
 .دراسة أثر برنامج إرشادي لتحسني جوانب التوافق النفيس لد العسكريني −٤
ومسـتو التوافـق لـد ) أرمل –مطلق  –أعزب (ية دراسة العالقة بني احلالة االجتامع −٥

 .العسكريني
 .دراسة مقارنة ملستو التوافق النفيس لد العسكريني وغري العسكريني −٦



 

 

  عــــاملراج
  

دار : , اإلسـكندريةسـيكولوجية الـذات والتوافـق). م١٩٨٧(أبو زيد, إبراهيم أمحد  −١
 . املعرفة اجلامعية

 . عامل الكتب: , القاهرة٥, طعالجيعلم النفس ال). م١٩٩٠(إجالل رسي  −٢
, سيكولوجية التوافق النفيسـ يف الطفولـة املبكـرة). م١٩٩٠(أمرية عبدالعزيز الديب  −٣

 . مكتبة وهبة: القاهرة
االختيار املهني وعالقته بالعملية التوافقيـة اإلجيابيـة ). م٢٠٠٢(برغوث, حممد السيد  −٤

 . ة, جامعة عني شمسرسالة ماجستري غري منشور لطلبة الكلية احلربية,
التوافق الدرايس يف عالقته بالتحصـيل الـدرايس ): هـ١٤١١(بالبل , اجلندي جباري  −٥

 . جامعة أم القر: , مكة املكرمةوامليل العلمي وامليل األديب لد طالب اجلامعة
العالقـة بـني اإلعاقـة اجلسـمية والتوافـق النفيسـ ): هــ١٤٠٥(حامد, حممد يعن اهللا  −٦

جامعـة أم : مكـة املكرمـة ,  املعوقني جسمياً وأقراهنم مـن األسـوياءواالجتامعي لد
القر.  

التحصــيل الــدرايس وعالقتــه بــالتوافق املنــزيل ). هـــ١٤٠٥(حســني, أمحــد مــرزوق  −٧
األول بجامعة أم القر رسالة ماجستري غـري واالجتامعي واالنفعايل لطالب املستو ,

 . أم القر كلية الرتبية, جامعة: منشورة, مكة املكرمة
التحصــيل الــدرايس وعالقتــه بــالتوافق املنــزيل ): هـــ١٤١٥(حســني, أمحــد مــرزوق  −٨

األول بجامعة أم القر جامعة : , مكة املكرمة, واالجتامعي واالنفعايل لطالب املستو
أم القر.  



 

 

 . دار املعارف: , القاهرةعلم االجتامع العسكري). م١٩٨٠(خرض, أمحد إبراهيم  −٩
احلرمان األبوي وعالقته بكل من التوافـق النفيسـ ). م١٩٩٧(حممود دسوقي, راوية  − ١٠

, اهليئة املرصـية العامـة جملة علم النفسومفهوم الذات واالكتئاب لد طلبة اجلامعة, 
 . للكتاب

املكتـب املرصـي : , القـاهرة٩, طأصول علم الـنفس). م١٩٧٣(راجح, أمحد عزت  − ١١
 . احلديث

, دار وائـل وجية التوجيه املهنـي ونظرياتـهسيكول). م٢٠٠٥(, صالح حسن الراهدي − ١٢
 . للنرش

: , القاهرة٣, طالصحة النفسية والعالج النفيس). م١٩٩٧(زهران, حامد عبدالسالم  − ١٣
 . عامل الكتب

عـامل : , القـاهرة٤ط التوجيه واإلرشاد النفيس,). م١٩٩٨(زهران, حامد عبدالسالم  − ١٤
 . الكتب

, رسـالة التوافق الدرايس لطلبة اجلامعـة دراسة جتريبية يف). م١٩٦٤(الزيادي, حممود  − ١٥
 . دكتوراه غري منشورة, جامعة عني شمس

دراسة مقارنة للعالقة بني نوع الدراسـة اجلامعيـة ). م١٩٨٧(زيدان, السيد عبدالقادر  − ١٦
والتوافق النفيس يف جامعتي امللك سعود واإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية يف اململكـة 

 . مركز البحوث, جامعة امللك سعود :, الرياضالعربية السعودية
الفروق يف التوافق الشخيصـ واالجتامعـي بـني أطفـال ). هـ١٤٠٩(رساج, عيل عمر  − ١٧

الصــف األول ابتــدائي بمكــة املكرمــة الــذين التحقــوا والــذين مل يلتحقــوا يف ريــاض 
 . كلية الرتبية, جامعة أم القر: , رسالة ماجستري غري منشورة, مكة املكرمةاألطفال



 

 

 . دار املعارف: , القاهرةالشخصية العسكرية). أ − م١٩٦٢(سعيد, حممد عاطف ال − ١٨
دار النهضة : , القاهرةمقدمة يف الصحة النفسية) ب −م ١٩٦٢(السعيد, حممد عاطف  − ١٩

 . العربية
التوافــق الشخيصــ واالجتامعــي للمراهقــة ): م١٩٨٧(الســكايف, نظيمــة عبــدالفتاح  − ٢٠

جامعـة أم : مكـة املكرمـة ماجستري غري منشورة,رسالة  , وعالقته بالتحصيل الدرايس
القر . 

مفهوم التوافـق االجتامعـي بـني املـدارس النفسـية ). م١٩٩٣(السندي, حممد شجاع  − ٢١
 .٨١ – ٧٧جملة الدفاع, يناير, ص: , الرياضوتعاليم اإلسالم

التوافق وعالقتـه بـبعض متغـريات الشخصـية ). م١٩٩٧(, سليامن إبراهيم الشناوي − ٢٢
كليـة : , رسالة ماجستري غـري منشـورة, الريـاضلية امللك فيصل اجلويةلد طالب ك

 . العلوم االجتامعية, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
: , الطـائفعلم النفس الصناعي واملهنـي). ت. د (طاشكندي, أكرم, وهاشم, رشاد  − ٢٣

 . مكتبة اجليل اجلديد
القتــه بنجــاح طــالب دور الســلوك التــوافقي وع). م١٩٧٤(الطــواب, ســيد حممــود  − ٢٤

 . , رسالة ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية, جامعة عني شمساملعلمني
األنجلــو : , القــاهرةمقدمــة يف الصــحة النفســية): م١٩٨١(عبــدالغفار, عبدالســالم  − ٢٥

 . املرصية
, الصـحة النفسـية والتوافـق الـدرايس). م١٩٩٣(عبداللطيف, مـدحت عبداحلميـد  − ٢٦

 . فة اجلامعيةدار املعر: اإلسكندرية
, التوجيه املهني ونظرياتـه). م١٩٩٩(عبداهلادي, جودت عزت والعزة, سعيد حسني  − ٢٧

ن  . مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع: عامّ



 

 

عالقـة تشـكل هويـة األنـا لكـل مـن مفهـوم الـذات ). م٢٠٠٣(عبري حممد عسريي  − ٢٨
لثانويـة بمدينـة والتوافق النفيس واالجتامعي والعام لد عينـة مـن طالبـات املرحلـة ا

 . كلية الرتبية, جامعة أم القر: , رسالة ماجستري غري منشورة, مكة املكرمةالطائف
: , الريـاضاملدخل إىل البحث يف العلـوم السـلوكية). م١٩٩٥(العساف, صالح محد  − ٢٩

 . مكتبة العبيكان
تأثري اخلادمات األجنبيات عىل التوافق ): م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(عطيوي, اعتدال عبداهللا  − ٣٠

 .جامعة أم القر: مكة املكرمة ,الشخيص واالجتامعي لتلميذة املرحلة االبتدائية
تأثري عمل األم عىل التوافـق الشخيصـ واالجتامعـي ): هـ١٤٠٨(العقل, مزنة سليامن  − ٣١

  .جامعة أم القر: , مكة املكرمةيس لتلميذات املرحلة االبتدائيةوالتحصيل الدرا
عالقات بني التوافق االنفعـايل ومسـتو التطلـع دراسة لل). م١٩٨٤(عيل, رشا حممد  − ٣٢

كلية الرتبية, جامعة : , رسالة ماجستري غري منشورة, الرياضلد طالبات امللك سعود
 . امللك سعود

التعصب وعالقته ببعض أبعاد التوافق لد عينة من ). م٢٠٠٣(العنزي, فرحان سامل  − ٣٣
كليـة الرتبيـة, : منشورة, مكة , رسالة ماجستري غريالطالب اجلامعيني بمدينة الرياض

جامعة أم القر . 
اإلقامة باألقسام الداخلية ودورهـا يف التوافـق الشخيصـ ): هـ١٤١٣(عنقاوي, حنان  − ٣٤

االجتامعي واإلنجاز التعليمي لطالبات جامعة أم القر بمكة املرمـة, وجامعـة امللـك 
 . جامعة أم القر: مكة املكرمة عبدالعزيز بجدة,



 

 

عالقـة مسـتو التوكيديـة بـالتوافق لـد ). هــ١٤٠٥(رمحن سليامن الغنيمي, عبدال − ٣٥
كليـة الرتبيـة, : , رسالة ماجسـتري غـري منشـورة, الريـاضطالب جامعة امللك سعود

 . جامعة امللك سعود
 . مكتبة وهبة: , القاهرةالتكيف النفيس). م١٩٧٨(فهمي, مصطفى  − ٣٦
, وجية التكيـفالصـحة النفسـية, دراسـات يف سـيكول). م١٩٨٧(فهمي, مصـطفى  − ٣٧

 . مكتبة اخلانجي: القاهرة
, مؤسسـة علم النفس املهني بني النظريات والتطبيـق). م٢٠٠١(القاسم, بديع حممود  − ٣٨

ن  . األردن: الوراق, عامّ
, بنغـازي, علم النفس الصـناعي والتنظيمـي احلـديث). ت. د (كرشور, عامر الطيب  − ٣٩

 .جامعة قاريونس
صـربي جـرجس, : , ترمجـةالشاذ وأسـبابه داللة السلوك). م١٩٩٥(لورانس, شيفر  − ٤٠

 . مكتبة وهبة: القاهرة
مكتبــة األنجلــو : , القــاهرةاملــدخل إىل الصــحة النفســية). م١٩٧٢(خميمــر, صــالح  − ٤١

 . املرصية
 . مكتبة األنجلو املرصية: , القاهرةمفهوم جديد للتوافق). م١٩٧٨(خميمر, صالح  − ٤٢
 . مكتبة األنجلو املرصية: رة, القاهيف إجيابية التوافق). م١٩٨١(خميمر, صالح  − ٤٣
 . مكتبة اخلانجي: , القاهرةاإلرشاد النفيس). م١٩٧٥(مريس, سيد عبداحلميد  − ٤٤
, سلسلة الدراسـات ١, طة النفسيةلصحمقياس ا). م١٩٨٤(مريس, سيد عبداحلميد  − ٤٥

والبحوث بجامعة القر . 
  ., مكتبة الفالح, الكويتالتوجيه املهني). م١٩٩٣(املشعان, عويد سلطان  − ٤٦



 

 

دار املعرفـة : , اإلسـكندرية٦, طالنمو النفيسـ). م١٩٨٤(املليجي, حلمي عبداملنعم  − ٤٧
 . اجلامعية

: , القـاهرةللتوافـق) بل. م. هيو(كراسة تعليامت اختبار ). ت. د (نجايت, حممد عثامن  − ٤٨
 . مكتبة األنجلو املرصية

ــاط  − ٤٩ ــدالرمحن املش ــدي عب ــامت ). م١٩٩٠(ه ــي للمعل ــق الشخيصــ االجتامع التواف
, رسالة ماجسـتري لسعوديات العامالت بمدينة جدة وعالقته ببعض سامت الشخصيةا

 . كلية الرتبية, جامعة أم القر: غري منشورة, مكة املكرمة
مكتبـة األنجلـو : , القـاهرةالشخصية والصحة العقليـة). م١٩٦٠(هنا, عطية حممود  − ٥٠

 . املرصية
, دار الكتب ي والتنظيميعلم النفس الصناع). م١٩٩٩(ياسني, محدي, وعيل, حسن  − ٥١

 .العلمية, بريوت



  

 
 
 
 
 
 

  قـــــــالمالح



 

 

 
 
 
 
 
 

  ) ١(ق رقم ــــملح
  ار المهني ـــمقياس االختي

  
  داد الباحث ـــــــإع



 

 

ijk 

  

 :أخي الكريم 

 ,,,,السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إىل معرفـة أعمل حالياً عىل إعداد رسالة املاجستري يف علم النفس وحيث أننـي أحتـاج 

 .رأي اإلخوة الكرام من أفراد عينة البحث املتمثلة يف  عينه  من ضباط قاعدة امللك فهد اجلوية 

لذا أرجو منكم املسامهة يف إنجاح هذه الدراسة وذلك بتحـري الدقـة يف اإلجابـة التـي 

 .تتطلبها طبيعة األسئلة التي تتضمنها االستبيانات 

ابة عليها وكام تعلمون فإن هـذه املعلومـات التـي آمل منكم اقتطاع بعض الوقت لإلج

 .بإعطائها ستحاط بالرسية التامة , ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  نستتفضلو

  

  الباحث  

  فواز بن محمد الصويط



 

 

  -:آمل تعبئة الفراغات واإلجابة على األسئلة التالية * 

  

ر . . . . . .  ) :  . . . .  . . . . . . . .  .اختياري ( االسم  . . . . .  :  . . العم

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التخصص         طيار                         فني                     إداري 

  مقدم فما فوق  رائد فما دون        الرتبة 

  سنه ١٥أعلى من  سنه        ١٥اقل من    الخدمة

  جمتزو  أعزب  الحالة االجتماعية

  :لتعليمي لألب أو األم أو آليهما المستوى ا

  دون االبتدائي         ابتدائي       متوسط       ثانوية         جامعي

  :عدد اإلخوة و األخوات 

  أربعة       ثالثةال يوجد       اثنين        



 

 

تنطبق  ارةــــالعب  م
إلىتنطبق   تنطبق  تماما

ال تنطبق ال تنطبق  حد ما
  تماماً

١. 
لقد كانت طفوليت مليئـة بالصـور

  اخليالية اليت متثل مهنيت احلالية
         

           اشعر باحلب العميق اجتاه مهنيت .٢

٣. 
اشعر أن التربية اليت حصلت عليها يف

  املرتل رمست شخصييت
         

٤. 
الطبقــةمهــنيت توافــق  أنشــعر أ

   إليهااالجتماعية اليت انتمي 
         

٥. 
املكانةتوفر يل مهنيت احلالية  أناشعر 
  واهليبة املرموقة

         

٦. 
لقد وجدت الكثري من املعارضة مـن

  عائليت بسبب اختياري ملهنيت أفراد
         

٧. 

اليت تقف حائل دون األمور أناشعر 
جناحي يف مهنيت هي بعـض صـفات

  والدي اليت اكتسبتها

         

٨. 

مل تكن لدي معلومات كافيـة عـن
بـلطبيعة العمل يف مهنيت احلاليـة ق 

  اختيارها

         

٩. 

بني اختياري أمهيةال توجد  بأنهاشعر 
ملهنيت ومدى ما املك من اسـتعداد

  حنوها

         

١٠. 

ـ   يف يساهم كثري من قـاموا بتدريس
املاضي جبعل مهنيت احلاليـة فكـرة

  دراسيت أثناءراودتين 

         

١١. 

مهنيت احلالية تساعدين على أناشعر 
تقمص صفات شخص كـان يـثري

  إعجايب

         



 

 

تنطبق  ارةــــالعب  م
إلىتنطبق   تنطبق  تماما

ال تنطبق ال تنطبق  حد ما
  تماماً

١٢. 

تكون له مهنـه أنجيب على الفرد 
بغض النظر عن مدى ما تقدمه له من

  مرموقةمكانه 

         

١٣. 
اشعر بتأثري الشديد مبستوى والدي

  الثقايف يف اختياري ملهنيت
         

١٤. 
من اشعر بأن قدرايت احلالية ال متكين
  القيام بواجبات منتهي كما ينبغي

         

١٥. 
مهنيت تساعدين على كسب مزيد أن
  وجتعلين حمبوب األصدقاءن م

         

١٦. 
يرتبط اختياري ملهنيت علـى مـدى

  األخرىبني املهن  أفضليتها
         

١٧. 

كان ينتابين شعور يف مراحل مبكـرة
من عمري أن لـدي القـدرة الـيت

  تؤهلين ملهنة املستقبل

         

١٨. 
بأعمـاهلم زمالئي يقومون  أناشعر 

  به أقوممما  أفضلعلى حنو 
         

١٩. 

لــيت تتصــف باملكانــةاملهنــة ا أن
بالضرورةاالجتماعية العالية ال تكون 

من املهن اليت ال تتصف بتلك أفضل
  املكانة

         

٢٠. 
خيتار املهنـة أنمن الضروري للفرد 

  اليت حتقق له اكرب عائد مادي
         

٢١. 

عـائليت ال أفـراد معظـم   أناشعر 
يتمتعون بالكثري من السـمات الـيت

مبهنيتتساعدهم على النجاح بالقيام 
  احلالية

         



 

 

تنطبق  ارةــــالعب  م
إلىتنطبق   تنطبق  تماما

ال تنطبق ال تنطبق  حد ما
  تماماً

٢٢. 
يف اختياري ملهنيت اخلطأرمبا كان من 

  مهارةعدم مالئمتها ملا امتلك من 
         

٢٣. 
أرى أنه من الضروري أن تقدم مهنيت

  خدمات إنسانية
         

٢٤. 

اكتسـبت الكـثري مـن أنيناشعر 
يل أوضحتاخلربات والتجارب واليت 

  يف اختياري ملهنيت االرؤي

         

٢٥. 
كانت وال تـزال هـيمهنيت احلالية 

  املفضلة لدي األوىل
         

٢٦. 
لقد تأثر اختياري ملهنيت احلالية باحلي

  ت فيهعالذي ترعر
         

٢٧. 
اعترب نفسي املسئول األول واألخـري

  يف اختياري ملهنيت
         

٢٨. 
يف مهنيت تعبري عن ما أجد أناستطيع 

  يف نفسي من طموحات ورغبات 
         

٢٩. 
صـفاتبعض ال إىلاحتاج  أنيناشعر 

 اليت تساعدين على االندماج يف مهنيت
         

٣٠. 
ما يهمين أولعند اختياري ملهنيت فان 

اليت تتيحها يل مهنيت الترقيةهي فرص 
         

٣١. 

أهـم من  األسرةيعترب مستوى دخل 
الرئيسية الختيـار مهـنيت األسباب
  احلالية

         

٣٢. 
أهـم ما يربطين مبهنيت من سعادة  أن

  من أي عائد مادي
         

٣٣. 
اشعر بأن مهنيت احلالية غري مناسـب

  مليويل وقدرايت
         



 

 

تنطبق  ارةــــالعب  م
إلىتنطبق   تنطبق  تماما

ال تنطبق ال تنطبق  حد ما
  تماماً

٣٤. 
لقد تعرضت للكثري من االحباطـات

  اليت أرى أا دافع ملا أنا عليه
         

٣٥. 
اشعر بالقلق عند القيـام بواجبـات

  مهنيت احلالية
         

٣٦. 
ـا أتقمصلقد اخترت مهنيت لكي 

  صفات والدي
         

٣٧. 
مهـنيت مـن   هملا تقدماشعر بالفخر 

  خدمة جليلة للوطن
         

٣٨. 
لقد كان قرار التحاقي مبهنيت قـرار

  متسرع
         

٣٩. 
لدي ما إبرازمهنيت تساعدين على  أن

  من قوة وشجاعة
         

٤٠. 
أناختياري ملهنيت هو  أسبابحد أ أن

  يل أسريتاكسب احترام 
         

٤١. 
مل استفد من خربايت السـابقة عنـد

  اختياري ملهنيت
         

٤٢. 
د أصدقائي فكرةلقد عرض على اح 

  فأعجبين املهنةالتحاقي ذه 
         

           أخرىلو كنت اعمل يف مهنه  أمتىن .٤٣

٤٤. 
من السمات املك الكثري أنيناشعر 

  اليت تساعدين على النجاح
         

           تعترب مهنيت من املهن املرغوبة لدي .٤٥

٤٦. 
كنت مدركا لقدريت على القيام مبهنيت

  التحق ا أناحلالية قبل 
         

٤٧. 
يف اختيار أصدقاءلقد قمت مبسايرة 

  مهنيت احلالية
         



 

 

تنطبق  ارةــــالعب  م
إلىتنطبق   تنطبق  تماما

ال تنطبق ال تنطبق  حد ما
  تماماً

٤٨. 
إشـباع مـن   احلاليـة متكنين مهنيت 
  دوافعي ورغبايت

         

٤٩. 

السمات اليت اكتسبها مـن أناشعر 
والدي هي اليت دفعتين على اختيـار

  مهنيت

         

٥٠. 
الذي ال يشعر بـالفخر اإلنسان أن

  ال يشعر بالسعادة  إنسانبعمله  
         

٥١. 
تطيع أن أرى  ذايت مـن خـاللاس

  مهنيت
         

           أرى يف شخصييت ما يالئم مهنيت .٥٢

٥٣. 
اختار املهنة الـيت يفضـلها أن أحب

  أصدقائي
         

          بكل واقعيه تعطيين شعور باالستقرار .٥٤
         الئمينهذه املهنة  أنعائليت  رأتطاملا  .٥٥
          أتردداترك مهنيت فلن  أنيل  أمكنلو  .٥٦

٥٧. 
ألفـراد  مالئمـة  األكثراملهنة تعترب 
  عائليت

         

           العائد املادي مغري جداً أن أرى .٥٨

٥٩. 
مستواي الثقـايف سـاعدين أن أرى
  كثرياً

         

           طيارا أكون أنكم كنت احلم  .٦٠
           أمارسهااشعر بالفخر باملهنة اليت  .٦١
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  اختبار التوافق النفسي 
  في الدراسة الحالية 

  



 

 

  

  ال  نعم  ارةــــالعب  م

      استغرق كثريا يف أحالم اليقظة .١
        أعتقد أين سريع اإلصابة بعدوى الزكام .٢
      أشعر بالسرور رد وجودي مع الناس .٣
      قابلة الطبيب خبصوص مرض ماأشعر باخلوف عندما أضطر مل .٤

٥. 
عندما أكون يف حفلتا ما ، فإنين أحرس على مقابلة الشخصية اهلامة 

  املوجودة يف احلفل
    

      عيين شديدة احلساسية للضوء .٦
      أشعر أحيانا برغبة شديدة يف اهلرب من املرتل .٧
      من العادي جدا أن أتوىل مسؤولية تقدمي الناس يف احلفالت .٨
      يانا بأن والداي قد فقدا األمل يفأشعر أح .٩
      أشعر بالضيق يف كثري من األحيان .١٠
      أعاين كثريا من نوبات الربو .١١

١٢. 
عندما أكون يف مجاعة ما فإنين يف كثري من األحيان أجد صعوبة كبرية يف 

  املشاركة معهم يف احلديث
    

      بسبب طبيعة عمل والدي جأشعر أمام اآلخرين باإلحرا .١٣
      ابق أصبت مبرض السعال الديكييف الس .١٤
      عندما أكون يف حفل ممل فأنين أحاول بعث املرح فيه .١٥
      والديت تسيطر على إدارة شئون البيت أكثر من والدي .١٦

١٧. 
أشعر يف بعض األحيان بأن شخصا ما كان يؤثر على تأثري مغناطيسيا 

  وجيعلين أقوم بأعمال ضد إراديت
    

      ي بدون سبب مقنعكثريا ما ينتقدين أحد والد .١٨

١٩. 
أشعر باحلرج إذا اضطررت إىل دخول اجتماع عام بعد أن يكون اجلميع 

  قد جلس يف مكانة
    

      أشعر كثريا بالوحدة حىت لو كنت مع الناس .٢٠
      أشعر بعدم توفر التفاهم احلقيقي بني أفراد األسرة يف املرتل .٢١
      ما كي أحتدث يف موضوعأجد صعوبة يف الوقوف أمام زمالئي  .٢٢
      أعاين من الصداع كثريا .٢٣



 

 

  ال  نعم  ارةــــالعب  م

      عادة تكون عالقيت بأيب طيبة .٢٤

٢٥. 
أعاين أحيانا من صعوبة االسترسال يف النوم حىت وإن مل تكن هناك 

  ضوضاء تزعجين
    

٢٦. 
فإنين عادة ) الطائرة ، حافلة ، قطار ( حينما أكون يف إحدى وسائل النقل 

  أحتدث مع الركاب
    

      بأنين متعب جدا يف اية اليومأشعر يف كثري من األحيان  .٢٧
      التفكري يف الزالزل أو احلرائق أو الكوارث الطبيعية يسبب يل اخلوف .٢٨
      أشعر أنين فقدت بعض الوزن حديثا .٢٩

٣٠. 
حيدث أحيانا أن يصر أحد والدي على طاعته يف أمر من األمور بغض 

  النظر عن قناعيت
    

      من السهل أن أطلب من اآلخرين املساعدة .٣١
      لقد كان املرض واملوت بني أفراد أسريت سببا يف تعاسة حيايت املرتلية .٣٢
      يف السابق أصبت إصابة شديدة يف حادث .٣٣
      تعترب قلة املال سببا يف تعاسة حيايت املرتلية .٣٤
      أعاين من سرعة البكاء .٣٥
      يضايقين الشعور باخلجل .٣٦
      كثريا ما جيد أحد والدي بعض األخطاء يف سلوكي .٣٧
      يف السابق أجريت يل عملية جراحية .٣٨

٣٩. 
ررت إىل اقتراح فكرة للمناقشة بني طضأكون كثري الشعور بنفسي إذا 

  جمموعة من الناس
    

      أخاف من رؤية الثعبان .٤٠
      يعترض والدي كثريا على أصدقائي .٤١

٤٢. 
يصيبين الفشل كثريا بدون أن يكون ذلك راجعا إىل أخطاء وقعت مين 

  شخصيا
    

      كثريا بالزكامأصاب  .٤٣
      حدث أن قمت بوضع خطط لآلخرين أو قمت باإلشراف على أعماهلم .٤٤
      أخاف من الربق .٤٥



 

 

  ال  نعم  ارةــــالعب  م

      أشعر أن  احد والدي سريع التهيج واالستثارة .٤٦
      أصاب كثريا باألنفلونزا .٤٧

٤٨. 
الدورات أشعر كثريا باالكتئاب عند حصويل على درجات ضعيفة يف 

  .التدريبية
    

      دء احلديث مع شخص قد تعرفت به ألول مرةيف ب ةأجد صعوب .٤٩
      أصبت مبرض خطري خالل السنوات العشرة املاضية .٥٠
      كثريا ما أختلف مع والداي حول إدارة شئون البيت .٥١
      يف بعض األحيان أحسد اآلخرين ملا يتمتعون به من سعادة .٥٢

٥٣. 
ن لك التدريبكثريا كنت أعرف اإلجابة على أسئلة املناقشة يف قاعة 

  كنت أجتنب اإلجابة خوفا من التلعثم يف احلديث أمام زمالئي
    

      يضايقين كثريا وجود غازات يف املعدة .٥٤
      حتدث مشاحنات عائلية كثرية يف أقاريب املقربني .٥٥
      من السهل إن أكون صداقة مع من خيتلف معي يف العادات والتقاليد .٥٦
      أشعر أن مهيت تضعف بسهولة .٥٧
      ن الدوخةأعاين كثريا م .٥٨
      أتشاجر كثريا مع أفراد عائليت .٥٩
      يف أوقات كثرية أشعر باألسف على األعمال اليت أقوم ا .٦٠

٦١. 
عندما أكون ضيفا يف حفلة عشاء هامة فإنين أفضل االستغناء عما أحتاج 

إليه من األشياء املوجودة على املائدة بدال من أن أطلب من اآلخرين 
  مناوليت إياها

    

       والدي كأنين طفليعاملين .٦٢
      تتعبني عيناي بسهول .٦٣

٦٤. 
عندما أكون يف مكان مرتفع أشعر يف بعض األوقات باخلوف من فكرة 

  أنين رمبا أقفز من هذا املكان
    

      كانت يل جتارب عديدة يف الظهور أمام اتمعات العامة .٦٥
      أشعر كثريا بأنين متعب حينما أستيقظ يف الصباح .٦٦
      معي أكثر من  الالزم والدي متشددان .٦٧



 

 

  ال  نعم  ارةــــالعب  م

      أعاين من سرعة الغضب .٦٨
      من الضروري أن أتلقى العناية الطيبة بشكل مستمر .٦٩
      أجد صعوبة كبرية يف احلديث أمام اتمعات .٧٠
      أشعر بالتعاسة .٧١
      تثريين بعض العادات الشخصية ألحد والدي .٧٢
      صيضايقين الشعور بالنق .٧٣
      تأشعر بالتعب يف معظم األوقا .٧٤
      أعتقد أنين عصبيا نوعا ما .٧٥
      أكون سعيدا عندما التقي مع زمالئي .٧٦
      أشعر كثريا باحلساسية بسبب مظهري الشخصي .٧٧
      أحب أمي أكثر مما أحب أيب .٧٨
      أصاب كثريا بعسر اهلضم .٧٩

٨٠. 
عندما أريد شيئا مع شخص ال أعرفه جيد فإنين أفضل أن أكتب له 

  هب إليه وأطلب منه ما أريده شخصيامذكرة أو رسالة بدال من أن أذ
    

      أعاين من سرعة اخلجل .٨١

٨٢. 
كثريا ما أفضل السكوت أو مغادرة املرتل عند مالحظة بعض السلوكيات 

  اليت ال تعجبين يف البيت
    

٨٣. 
يكثر شعوري بنفسي حينما أتواجد مع أشخاص ال أعرفهم معرفة جيد 

  ولكين شديد اإلعجاب م
    

      اللوز أو احلنجرة أصاب كثريا بالتهاب .٨٤
      يف بعض األحيان يضايقين الشعور بأن األشياء من حويل غري حقيقية .٨٥
      أحيانا تسبب تصرفات والداي اخلوف يف نفسي .٨٦
      أعاين كثريا من الغثيان .٨٧

٨٨. 
يف بعض األحيان أقوم بدور الرياسة يف بعض األعمال أو املهمات 

  االجتماعية
    

      ولةأعتقد أن شعوري جيرح بسه .٨٩
      يضايقين اإلمساك .٩٠



 

 

  ال  نعم  ارةــــالعب  م

      أقوم أحيانا بتغيري وجهة سريي ألجتنب مقابلة شخص ما .٩١
      أشعر أحيانا بعواطف متناقضة يف احلب والكراهية جتاه أفراد أسريت .٩٢

٩٣. 
عند حضوري إىل إحدى املناسبات االجتماعية متـأخرا فـأنين أفضـل    

  احلضورالوقوف أو مغادرة املكان بدال من البحث عن مقعد بني 
    

      كنت كثريا املرض أثناء الطفولة .٩٤
      أشعر بالقلق بسبب احتمال وقوع بعض الكوارث .٩٥
      من السهل جدا اكتساب األصدقاء اجلدد .٩٦
      عادة تكون عالقيت بوالديت طيبة .٩٧
      يضايقين الشعور بأن الناس يقرؤون أفكاري .٩٨
      أجد كثريا صعوبة يف التنفس من األنف .٩٩
      األحيان أكون مركز االهتمام والتكرمي يف احلفالتيف كثري من  .١٠٠
      أعتقد أن أحد والدي سريع الغضب .١٠١
      أشعر يف بعض األحيان بأمل يف الرأس .١٠٢
      يوجد يف مرتيل مجيع الضروريات العامة للمعيشة .١٠٣

١٠٤. 
من األفضل أن يكون يل عدد قليل من األصدقاء املقربني جدا بدال مـن  

  لناس معرفة سطحيةمعرفة أعداد كبرية من ا
    

      والدي هو مثلي األعلى يف الرجولة .١٠٥
      تضايقين فكرة ان الناس يالحظونين يف الطريق .١٠٦
      أعاين من النحافة .١٠٧
      أشعر بالتعاسة أحيانا بسبب انتقاد أحد والدي ملظهري الشخصي .١٠٨
      يثريين النقد كثريا .١٠٩
      اموعة أشعر باحلرج عندما أضطر إىل االستئذان لالنصراف من .١١٠
      يف أوقات كثرية أتناول وجبيت الغذائية دون أن أكون جائعاً .١١١
      أيب وأمي منفصالن بصفة مستمرة .١١٢
      يف أوقات كثرية أشعر أنين ثائر األعصاب .١١٣
      أحب اجللوس يف املقاعد اخللفية يف املناسبات االجتماعية .١١٤
      أستعمل النظارات الطبية .١١٥



 

 

  ال  نعم  ارةــــالعب  م

     تافهة اليت يتكرر ورودها على ذهين من وقت ألخرتضايقين بعض األفكار ال .١١٦
     حينما كان عمري بني العاشرة واخلامسة عشر كان والدي يعاقبانين كثريا .١١٧
      يل بشكل مفاجئ لإلجابة على سؤال مارئيسييزعجين كثريا مناداة .١١٨
     من الضروري أن أعتين بصحيت عناية دقيقة .١١٩
     أعتقد أنين سريع االنفعال .١٢٠
      تلف مع والدي حلو اال الوظيفية الذي أريد أن أعمل به مستقبالأخ .١٢١
      من الصعب أن أبدا حديثا مع شخص ال أعرفه جيدا .١٢٢

١٢٣. 
واقـف جتعلـين   يستمر شعوري بالقلق والضيق مدة طويلة إذا تعرضت مل

 هانةأشعر باإلذالل أو اإل
    

     أغيب كثريا عن الدوام بسبب املرض .١٢٤

١٢٥. 
ات باخلوف الشديد من شيء ما مع علمـي بأنـه ال   أشعر يف بعض األوق

 يستطيع أحلاق الضرر يب
    

     أعتقد أن أحد والدي عصيب جدا .١٢٦
     أحب االشتراك يف املهرجانات واملناسبات العامة .١٢٧
      تتقلب حاليت الوجدانية بني السعادة احلزن دون سبب ظاهر .١٢٨
     حتتاج أسناين إىل عناية طبية .١٢٩
      أمام زمالئي بعض األموربنفسي عندما أقوم بشرحالشعورأكون كثري .١٣٠
      كثريا ما يفرض احد والدي سيطرته علي أكثر من  الالزم .١٣١
     تشغلين األفكار إىل درجة ال أستطيع معها النوم .١٣٢
     لقلباأعاين من مشاكل صحية يف .١٣٣
     كثريا أشعر أن أحد والدي مل يفهمين .١٣٤
     مالئيأتردد كثريا يف لقاء كلمة أمام ز .١٣٥
     أشعر باخلوف عندما أكون وحيدا يف الظالم .١٣٦
     حدث أن أصبت ببعض األمراض اجللدية .١٣٧
     أشعر أن أصدقائي أسعد مين يف حيام املرتلية .١٣٨
     أجد صعوبة يف مقابلة أعراض ألزكام .١٣٩

١٤٠. 
جمموعة من األفراد  اأتردد يف الدخول منفردا إىل غرفة ما حينما تكون

 يتحدثون
    

 


