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 شرفة العامة على الكتاب كلمة امل

 

أتت فكرة الدعوة إلى استكتاب جماعي في مطلع السنة الجامعية الجارية  
عليه  2020/2021 تشرف  تكويني  جامعي  بحث  مخرجات  إطار  في  وتندرج   ،

 ية ضمن مخبر البحث. فرقة: الشباب واملدرسة الجزائر 

الجم  املؤلف  هذا  مبيقدم  علمية،  دراسات  فكرية  اعي  رؤى  على  نية 
رصينة،و  أكاديمية  ونسقية،  تحاليل  منهجية  تمثالت    ومقاربات  جوانب  إلبراز 

وسمات   أنماط  مع  تآزرها  ومدى  املستقبل،  مهنة  نحو  املتمدرس  الشباب 
 الشخصية التي يتمتعون بها. 

املقدم العمال  خضعت  و وقد  املراجعة  عمليات  إلى  قبل  ة  من  التقييم 
العلميةأ اللجنة  عمل   فراد  تلتها  دقيق  والتصحيح من قبل  بشكل  التعديل  يات 

 أصحاب املقاالت. 

أ  باسمي وباسم أعضاء فرقة البحث  تقدم  املشرفة على هذا االستكتاب، 
الفكرية باسهاماتهم   املشاركين  لكل  الجزيل  امليدانية،بالشكر  وأبحاثهم  و    ، 

حضرلكل   ر،قودق    ،موقي    ،وجهز  ،عضو  وحر  ع  ،  هذا وأشرف  إخراج   لى 
 هيئته الحالية.  املؤلف الجماعي في

 

 
 أ.د آمنة ياسين
 مديرة مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية

 01/04/2021وهران في 
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 مقدمة الكتاب 

النفس وعلوم ؛ في اطار التربية أن ينوع من نشاطاته البحثية   اعتاد مخبر البحث في علم 

على   االنفتاح  واملشاركة  استراتيجية  واالقتصادي،  االجتماعي  وتقديم املحيط  بالبحث 

التأليف   ويأتي  لها.  املناسبة  الحلوم  وتقديم  املجتمع  في  التنمية  وتيرة  لتفعيل  البدائل 

املتعددة   والنشطة  البحث  لبنات  من  أخرى  كلبنة  لتعزيز الجماعي  املخبر  تبناها  التي 

 اليومية واملستقبلية. حضوره داخل املجتمع ضمن اهتماماته وانشغاالته

الحالي: مهن املستقبل لدى الطالب: أية تمثالت وأي ارتباط بأنماط    وجاء موضوع الكتاب

تشغل   التي  املواضيع  تغطية واحدا من  في  الجامعية وليساهم  املكتبة  ليثري  الشخصية؟ 

البا بحثه  بال  موضوع  من  وخصوصيته  الكتاب  أهمية  تنبع  وال  القرار.  وصناع  حثين 

املقا  فحسب؛ وتعدد  املشاركات  تنوع  حيث  من  مفرزة  ولكن  أخرى  أحيانا  وتداخلها  ربات 

لتعالج  أخرى  جديدة ومخرجات  تساؤالت  طرح  إعادة  الى  بالقارئ  تدفع  ومخرجات  نتائج 

 املوضوع من جوانب أكثر أهمية.

حو مهن املستقبل هو موضوع حيوي ومثير للجدل والنقاش ب وتمثالته نوموضوع الشبا

الحدة، ذلك أن التحوالت الراهنة  لوجي والتربوي واالقتصادي بنفس املستوى و السوسيو 

مستوى   على  جذري  تغير  رافقتها  واإلجتماعي  االقتصادي  املستوى  الشباب على  تمثالت 

إ يتطلع  التي  اإلنخراط  للمهن  كيفية  وفي  لضمانليها  بسالسة  املستقبل  مهنته   في  نجاح 

و  تومارسيل هي   G.Guichard وجون قيشار  Hollandوتحسينها. وقد وفرت أعمال هوالند  

Huteau    تاب بناء     P.Tapوبيار  مجال  في  واملمارسين  للباحثين  مهم  مرجعي  إطار 

التوجيه وأساليب  اإلرشادية  املمارسات  في  النظر  إعادة  أجل  من  املهنية   الشخصية 

التربية على االختيارات. وتد لرسم سيا  عيم  أبحاثهم قاعدة  نتائج  التوجيه  كما أرست  سة 

الرأ في  البحث حول مراكز    سقائمة على اإلستثمار  نحو  التوجه  البشري؛ من حيث  مال 

املهنية،   تصوراته  في  املؤثرة  العوامل  وعن  املستقبلية،  وتطلعاته  الشباب  اهتمامات 

 ت التي تواجهه. دوافعه والتحديات واملشكال 

ب.
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سين في امليدان، خالصة أقالم  يأتي هذا الكتاب إذن؛ ليقدم للمهتمين من الطالب واملتمر 
حول   كل باحثين  في  واالقتصاديين  االجتماعيين  الشركاء  اهتمام  محور  يعد  موضوع 

مشكالت  على  البحث  انفتح  فكلما  الثر،  بالغة  أهمية  على  ينطوي  وهو  املجتمعات. 
لصناع املجتمع ومؤسسا فرصة  أعطى  والحلول،  التصورات  ووضع  والتحليل  بالتقص ي  ته 

وأر  بحكالقرار  قراراتهم  صياغة  على  القدرة  العمل  سياساتهم  باب  رسم  لهم  ويتيح  مة 
املنهي وتطوير  في مجال االدماج  العمل  آليات  تطوير  واستراتيجياتهم املستقبلية من اجل 

والتوجيه  والتكوين  التدريب  ومجال  بين   الكفاءات،  الهوة  تجسير  على  والعمل  املنهي 
 الخريجين وسوق العمل.

 ة من موضوع البحث:املحاور تناولت جوانب متعدداب مجموعة من وقد تضمن الكت

 تمثالت مهن املستقبل في عالقتها باالختيارات املدرسية؛  -

 تمثالت مهن املستقبل في عالقتها بواقع قدرات الطالب وامكانياتهم. -

 في عالقتها بميول الطالب واهتماماتهم الدراسية واملهنية؛ املستقبل  تمثالت مهن

 املهن املعبر عنها؛  شخصية الطالب ومدى تجانسها مع تمثالتماط أن -

 تموقع مهن املستقبل ضمن تمثالت الطالب ملشاريع الحياة؛  -

 املقاوالتية وتمثل املشروع املنهي لدى الطالب؛ 

 نهي؛ صعوبات وعوائق االختيار امل -

 ة.تجارب محلية او عاملية تعني بمرافقة الطالب في اختياراتهم املهني -

شارك ببحث وأغنى املحتوى العلمي للكتاب، وكل    إنني إذ أقدم لهذا الكتاب، أحيي كل من
ومن املقدمة،  والنصوص  العلمية  املادة  تحكيم  في  ساهم  لتنسيق    من  وقته  من  أعطى 

 هم دوام التوفيق والنجاح.ه الصورة الجميلة، فلالكتاب ليكون على هذ وتنظيم فصول 
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 الديباجة:       
" هولند  لعمال  "  "Hollandإن  قيشار  إيتو  "  Jean Guichardوجون  ومارسال 

"Marcel Huteau"  " تاب  دراسة    "Pierre Tapوبيار  مجال  في  كبير  صدى 
ودراس مهن  الشخصية،  نحو  التوجيه  أنهول  .املستقبلة  يميزها  ما  أهم   اعل 

عن  الحديث  عند  خصوصا  بينها  املوجود  الترابط  أنواع  على  الضوء  تسلط 
املستقبلية مهنته  حول  التمثالت  من  مجموعة  يحمل  الذي  أن  الطالب  ذلك  ؛ 

في  طالب  المثالت   تل الثانويةسواء  الجامعية،    املرحلة  بالغة،  أو  عند  أهمية 
عنالحدي ال  ث  وقدرااختياراتهم  املهنية،  تهم، دراسية  العالقة    وميولهم  ووفق 

مستوى   منذ  الطالب  أن  نجد  إذ  االجتماعي،   وباملحيط  باملعرفة  تربطهم  التي 
عليه تفرضها  التحديات  من  جملة  يواجه  ثانوي  حيث يضطر    املدرسة؛  الولى 

فيما القرار  وأخذ  الدراس ي  ال  لالختيار  بعد  ما  وشعب  جذع  بتخصصات 
كما يبدأ كير في منافذاملشترك، والتف ها الدراسية والتكوينية ومن ثمة املهنية. 

يكتشف   فهو  أخرى:  بصيغة  املهنية  االختيارات  إشكالية  تواجد  عن  بطرح 
ي  ما  متعددة؛  به  جعوامل  تسمح  وما  فعله،  على  يقدر  وما  به،  القيام  ب 

في وهو  املهنية.  املسيرة  من  ينتظره  ما  وكذلك  يحمل    الوضعية،  نجده  ذلك 
حو تمث معينة  املستقبلية،  الت  واملهن  والتكوينات  الدراسات  هذه  أنواع  ل 

 واإلعداد ملهنة املستقبل.  بناء مشروعه للحياة   يستخدمها ويدرجها في إطار
من تمثالت وإن كانت   الطالبدرج في نطاق ما يحمله أولئك  نوالسؤال هنا ي      

مع   ومعلوماتها  بمعطياتها  خطتتماش ى  رسم  لهم  ييسر  امل ما  ملعالم  التي ة  هنة 
إليها.   الشخصية  ف  يصبون  أنماط  أنواع  الواقع؟ وما  تمثالتهم مع  تتماش ى  هل 

 التي يتسمون بها وهل تتناسب مع تمثالت املهن املعبر عنها؟ 
املؤلفوعليه         في الباحثين  اسهامات مجموعة من    يقدم هذا  املتخصصين 

تي توسعت في مناقشة  والاملوضوع،  إلثراء هذا    عمالهمهذا املجال املتقدمين بأ
 : التاليةاملحاور 
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 تقييم دور الدعم الجتماعي املدرك في بلورة املشروع املنهي للطالب الجامعي 

Evaluation of The role of Perceived social support in crystallizing the 
sprofessional project for university student 

 1د. زقاوة أحمد 
 غليزان  –جامعة أحمد زبانة   -أ  –ر أستاذ محاض

 2ج. وهران –عضو بمخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية  

 امللخص:

إلى   الدراسة  لدى هدفت  املنهي  املشروع  بلورة  في  )السرة(  االجتماعي  الدعم  دور   تقييم 
زبانة   أحمد  جامعة  طلبة   نظر   وجهة  من  فرو ن،  غليزا–البناء  وجود  في  وعن  تقييم ق 

عينة  مكونة    دراسة علىال . تم إجراء  واملعهد ومنطقة سكن الطالب  بداللة الجنسلدور  ا
من  120)من    وطالبة  طالب  الثالثة  (  االستبيان   تم  ليسانس. السنة  أداة  استخدام 

البيانات   السيكومترية  و كوسيلة لجمع  التأكد من الخصائص  النتائج بعد   لألداة؛ أظهرت 
مستوى   وجود  تقيعن  في  املنهي  مقبول  املشروع  بلورة  في  السري  االجتماعي  الدعم  دور  يم 

 ( نسبي  بوزن  الولى  الرتبة  على  املستقبل  تطلعات  مجال  وتحصل  ثم  %82.85للطالب،   )
( نسبي  بوزن  الثانية  الرتبة  على  للمهنة  االجتماعية  التوجيه  %79.33املكانة  ومجال   )

الث الرتبة  على  نسبي  السري  بوزن  )الثة  في    (%72.40قدر  الوالدين  تحفيز  مجال  وجاء 
(. لم تكن هناك فروق دالة تعزى الى  الجنس ومنطقة  %63.29الرتبة الخيرة بوزن نسبي )

السكن، بينما وجدت فروق دالة تبعا للتخصص في مجال التوجيه السري  لصالح معهد 
   ة الكلية. جاالت والدرجلة في باقي املالعلوم والتكنولوجيا  ولم تكن هناك فروق ذات دال

 .،  الطالباملشروع املنهي، الدور،  السرة، الدعم االجتماعي املدرك: الكلمات املفتاحية

Abstract : 
   The study aimed at revealing the evaluation of the role of the 
family in crystallizing the professional project among children from 
Ahmed Zabana University students point of view, and the existence 
of differences in evaluating the role in terms of gender, the institute 
and the student’s residence area. The study was conducted on a 
sample of (120) male and female students from the third year. The 
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questionnaire tool was used as a way to collect data and after 
confirming the psychometric properties of the tool. The results 
showed that an acceptable level in assessing the role of the family in 
crystallizing the student’s professional project, and the perceived 
vocational project field ranked first with relative weight (82.85%), 
then socio-economic status ranked second with relative weight 
(79.33%), and family guidance field ranked third with weight 
Relatively estimated (72.40%), and the area of parental motivation 
came in the last rank with a relative weight (63.29%).  There were no 
significant differences attributed to sex and area of residence, while 
significant differences were found according to specialization in the 
field of family guidance in favor of the Institute of Science and 
Technology, while there were no significant differences in the rest of 
the fields and the total degree. 
Keywords: Role, family, perceived social support, professional 
project, student. 

 
 مقدمة 

نشئة االجتماعية للطفل واملراهق، فهي أساسيا في التتعد السرة مصدرا  
تمده باملبادئ الولى في الحياة املتعلقة بحسن التصرف والتعامل مع املواقف  
بأفضل الطرق، كما تنقل إليه القيم اإليجابية املدعمة للمبادرة والعمل الحر  

التفكير   على  مؤشر والقدرة  وهي  واملثابرة،  اإلجتهاد  وتقدير  ات  املميز، 
تؤه على  وخصائص  القدرة  له  وتمنح  أموره،  زمام  لخذ  واملراهق  الطفل  ل 

بين   والعالقة  املهنية.  تصوراته  وبناء  ذاته  لتحقيق  املستقبل  في  اإلنخراط 
واملهارات الى عالقة وشائجية   االبوين والبناء داخل االسرة تتعدى نقل املعارف

انخ أو  ارتفاع  هو  النفس ي  الرضا  مقياس  فيها  توقيصبح  مستوى  عات  فاض 
درجة   بين  ربطت  دراسة  ففي  لبنائهم.  طموح الوالدين  ومستوى  البناء  نجاح 

للنجاح،  حيث  الوالدين  صينيات  وأخريات  أمريكيات  نساء  بين  املقارنة  تم 
أجبن عن السؤال التالي: ما هو مستوى النجاح الدراس ي إلبنك الذي يحقق لك  

ال  النساء  إلى  بالنسبة  ؟  النفس ي  الالرضا  فإن  النفس ي صينيات  واالرتياح  رضا 

 
 

من النجاح الدراس ي بينما يتطلب الرضا عند    %90يتطلب حصول البناء على  
   (.Chen et Uttal, 1988) من النجاح  % 70المريكيات حصول البناء على 

النتائج   هذه  ومستوى    تعكس  الولياء  توقعات  تلعبه  الذي  الجوهري  الدور  
البن نجاح  في  أهدطموحهم   وتحقيق  السرة  اء  دعم  ويقع  املستقبلية.  افهم 

املحرك   الدينامو  بمثابة  وهي  الوشائجية،  العالقة  مركز  في  الولياء  وتوقعات 
لهذه العالقة الذي يمنح لها الطاقة والفاعلية املستمرة طيلة فترة نمو املراهق  

عق منذ  املهتمون  اشتعل  وقد  واملهنية.  االجتماعية  عالقاته  في  ود على وتدرجه 
ال للمراهق،  فهم  املستقبلية  املهنية  والتصورات  االسرة  دعم  بين  عالقة 

  .وضرورية تدخل اآلباء ومشاركتهم في وقت مبكر من أجل النمو املنهي لطفالهم
تحاول  الدراسة الحالية تقييم دور الدعم االجتماعي الذي    ضمن هذا السياق 

 بانة بغليزان.  جامعة أحمد ز   تمثله االسرة في بلورة التصور املنهي لدى طلبة

 مشكلة الدراسة: 

سابقة   دراسات  نتائج  خالل  من  الحالية  الدراسة  بمشكلة  الباحث  شعر 
لدى   املنهي  املشروع  وتمثالت  املقاوالتية  الثقافة  على  التعرف  اطار  في  بها  قام 

)زقاوة،   والتالميذ  في  2016؛  2014الطالب  قصور  وجود  الى  قادته  والتي   ،)
امل للطالب؛  املشروع  القرار،  نهي  اتخاذ  كفاءة  في  الجيد  التحكم  وعدم 

فإن   املنهي  النمو  ونظريات  التربوي  لألدب  وطبقا  الهداف.  وتنفيذ  والتخطيط 
املنهي   املشروع  بلورة  في  وفعاال  مهما  دورا  الوالدين  وتمثالت  االسرية  للعوامل 

 . وانطالقا منورسم معامله في ذهن الطالب منذ الطفولة الى املراهقة والشباب
للمراهق  واستقرار  دعم  عنصر  هي  السرة  ،  (& Drobot, 2010 Paloş)   كون 

بتوقعات   املستقبلية  املراهق  تطلعات  ارتباط  الى  عديدة  دراسات  أشارت  فقد 
( %48.36الوالدين وتأثير السرة في اختياراتهم املهنية؛ فقد وجدت دراسة أن )

تأثي لهم  كان  آباءهم  أن  رأوا  الشباب  اختياراتمن  في  ( منهم  %36هم املهنية، و)ر 
العائلية   شركة  على  للحفاظ  بحاجة  لنهم  العائلة  مهنة   & Isaac)اختاروا 
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questionnaire tool was used as a way to collect data and after 
confirming the psychometric properties of the tool. The results 
showed that an acceptable level in assessing the role of the family in 
crystallizing the student’s professional project, and the perceived 
vocational project field ranked first with relative weight (82.85%), 
then socio-economic status ranked second with relative weight 
(79.33%), and family guidance field ranked third with weight 
Relatively estimated (72.40%), and the area of parental motivation 
came in the last rank with a relative weight (63.29%).  There were no 
significant differences attributed to sex and area of residence, while 
significant differences were found according to specialization in the 
field of family guidance in favor of the Institute of Science and 
Technology, while there were no significant differences in the rest of 
the fields and the total degree. 
Keywords: Role, family, perceived social support, professional 
project, student. 
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AyokaMopelola, 2014.)     املطلوبة  وفي واقع االمر فإن الكثير من الخصائص
العمل   ومحيط  املنظمات  والقدرة  في   بالنفس  والثقة  واملبادرة  كاالستقاللية 

و ت  املشكال حل  على   الهداف؛  والتخطيط  ال وضع  داخل  ،  سرةتكتسب 
ال  مشاريعهم  وبإمكان  حول  معهم  للنقاش  فرص  وفتح  البناء  في  تنميتها  ولياء 

(  Young & Freisen, 1992. ويذهب يونغ وفريزن )املستقبلية وكيفية تحقيقها
وى الى أن الدعم والتوقعات الوالدية قد تؤثر على النمو املنهي للمراهق الى مست

تأ من  أن  أكبر  الى  آخرون  مهتمون  ويشير  لألسرة.  الديمغرافية  املتغيرات  ثير 
للطالب فقط؛   املنهي  النضج  على  يتوقف  الولياء ال  النفس ي من طرف  الدعم 
لذاتهم   تقدير الطالب  تبين أثره بشكل مباشر على النضج املنهي من خالل  بل 

بالنفس   الثقة  مستوى  من  ن ا  . ( Lim & Lee, 2014)وارتفاع  دة  قاع طالقا 
فهم  من  أكثر  اإلقتراب  وقصد  السابقة،  الدراسات  وفرتها  التي  املعلومات 
الدراسة   تأتي  لألبناء،  املهنية  والتصورات  السرة  بين  الديناميكية  العالقة 
الحالية ملعرفة الى أي مدى يساهم  الدعم االجتماعي املدرك )السرة( في بلورة  

 املشروع املنهي للطالب.

 :بحثلاسؤال 

 ؟  شروع املنهيبلورة املفي  الدعم االجتماعي املدرك ى دور ما مستو 

 فرضيات البحث: 

يتمتع طلبة عينة الدراسة بمستوى  متوسط من الدعم اجتماعي في   -
 بلورة مشروعهم املنهي 

بلورة  في الدعم االجتماعي املدرك توجد فروق دالة في تقييم دور   -
 تعزى الى الجنس   شروع املنهيامل

بلورة  في الدعم االجتماعي املدرك في تقييم دور  فروق دالة وجدـ ت -
 املعهد تعزى الى   شروع املنهيامل

 
 

شروع  بلورة املفي  الدعم االجتماعي املدرك توجد فروق دالة في دور  ال -
 تعزى الى املنطقة السكنية   املنهي

 أهداف الدراسة: 

الدراسة   تقييم  هدفت  عن  املدور  الكشف  االجتماعي  بلورة  في  درك  الدعم 
املنهيامل الجامعي   شروع  ضوء  للطالب  املعهد،    على  الجنس،  املتغيرات:  بعض 

 املنطقة السكنية. 

 : اطار مفاهيمياملشروع املنهي 

 نمو الذات املستقبلية:أول: 

يعتبــر التطلــع إلــى املســتقبل خاصــية إنســانية وهــي تنمــو مــع الطفــل منــذ الصــغر 
ـــاني والخ حيــــث يمتــــد أفقــــه إلــــى المــــام مــــن خــــالل ـــة المـ ـــال الكاوــــح، وفــــي مرحلـ يـ

املراهقــة يـــزداد هـــذا النمـــو فـــي التوســـع أكثـــر حيـــث تتحـــول المنيـــات والخيـــال إلـــى 
ــــال  ــــن الخيـ ــــرب مـ ــــتقبل ضـ ــــا ـكــــان املسـ ــــد مـ ــــا، وبعـ ــــط لهـ ــــداف يخطـ ــــات وأهـ طموحـ
البعيد أصبح لـدى املراهـق فضـاء حقيقيـا تتجسـد فيـه أهدافـه وتطلعاتـه وهـذا 

 قبلية.ما يعرف بنمو الذات املست

( فــي القـرن العشــرين رائـدة فــي Markus et alر أعمـال مــاركوس وآخـرون )وتعتبـ 
ــة  ــذوات املحتملـ ــذوات املســـتقبلية  Possible Selvesدراســـة الـ  Futureأو الـ

Selves  وركــــزوا خاللهــــا علــــى البعــــد املســــتقبلي للــــذات كبعــــد قــــائم بذاتــــه ولــــيس
لـة علـى الـذوات املحتم(. وتعـرف 2010كجزء من مفهـوم الـذات ككـل. )سـكران، 

ــــات  ــ ــــال والتوقعـ ــ ــــة باآلمـ ــ ــــددة، واملتعلقـ ــ ــــة محـ ــ ــــرة زمنيـ ــ ــــي فتـ ــ ــــذات فـ ــ ــــاهيم الـ ــ ـــــا مفـ أنهـ
 واملخاوف املستقبلية املوجبة منها والسالبة، وتنقسم إلى:

وهــي مــا يأمــل الطالــب أن تكـــون  Wanted Possible Selvesذوات متوقعــة  -1
 عليه ذاته في فترة زمنية محددة.
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البعيد أصبح لـدى املراهـق فضـاء حقيقيـا تتجسـد فيـه أهدافـه وتطلعاتـه وهـذا 

 قبلية.ما يعرف بنمو الذات املست

( فــي القـرن العشــرين رائـدة فــي Markus et alر أعمـال مــاركوس وآخـرون )وتعتبـ 
ــة  ــذوات املحتملـ ــذوات املســـتقبلية  Possible Selvesدراســـة الـ  Futureأو الـ

Selves  وركــــزوا خاللهــــا علــــى البعــــد املســــتقبلي للــــذات كبعــــد قــــائم بذاتــــه ولــــيس
لـة علـى الـذوات املحتم(. وتعـرف 2010كجزء من مفهـوم الـذات ككـل. )سـكران، 

ــــات  ــ ــــال والتوقعـ ــ ــــة باآلمـ ــ ــــددة، واملتعلقـ ــ ــــة محـ ــ ــــرة زمنيـ ــ ــــي فتـ ــ ــــذات فـ ــ ــــاهيم الـ ــ ـــــا مفـ أنهـ
 واملخاوف املستقبلية املوجبة منها والسالبة، وتنقسم إلى:

وهــي مــا يأمــل الطالــب أن تكـــون  Wanted Possible Selvesذوات متوقعــة  -1
 عليه ذاته في فترة زمنية محددة.
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وهـي مـا يتوقـع الطالـب أن تكـون  Expected Possible Selvesذوات متوقعـة  -2
 عليه ذاته في فترة زمنية محددة.

وهي ما يخاف أن تصبح عليه ذاته في   Faired Possible Selvesذوات مخافة   -3
 (.2010فترة زمنية محددة. )سكران، 

يعتقـد الباحــث ان نمــو الــذات املســتقبلية يمــر عبــر ثالثــة مســتويات محوريــة فــي 
 :ة املراهق وهيحيا

ــــية  -1 ــــذات املدرســ ـــو الــ ــــاح نمــ ــــق مــــن تحقيــــق النجـ ــــا يتطلــــع اليــــه املراهـ : ومـ
ــره،  ــي تفكيـ ــا تمثلـــه مـــن مركزيـــة فـ ــهادة ومـ الدراســـ ي، الحصـــول علـــى الشـ

 خوض تجربة التوجيه املدرس ي...الخ.
ــة: -2 ــ ــذات املهنيــ ــ ــــو الــ ــــرص  نمــ ــــي، فـ ــــار املنهـ ــــي، االختيـ ــــدماج املنهـ ــــق االنـ تحقيـ

ــــق ا ــ ــ ــ ــــال وتحقيـ ــ ــ ــ ــــع املـ ــ ــ ــ ــــوين، جمـ ــ ــ ــ ــــاحالتكـ ــ ــ ــ ــــهرة، النجـ ــ ــ ــ ـــي  لشـ ــ ــ ــ ــ ــاز فـ ــ ــ ــ ــ واالنجـ
 املهنة،...الخ.

ـــــرية  -3 ـــــذات الســ ـــــو الــ ــي نمــ ــ ــــة فـ ــزواج، الرغبـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــ ــــر بالرغبـ ــــق االمـ : ويتعلـ
ــي بنــــاء اســــرة  امـــتالك م،ــــزل، انجـــاب اطفــــال، تحقيــــق حلـــم الوالــــدين فـ

 والحفاظ على النسل، الشعور بتحمل املسؤولية...الخ.

وية الذاتية على تأكيد الهن اشباع حاجات نمو الذوات الثالثة سيعزز القدرة إ
. هـــذا املبـــدأ االخيـــر الـــذي أكـــدت عليـــه Personnalisationوتحقيـــق الشخصـــنة 

 ,.Tap & Esparbès-pistre, 2001)أعمـال تـاب   سـهاأدراسـات عديـدة علـى ر 

ــي  (,.1995 ــ ــحت التـ ــ ـــــاد  أوضـ ــــالل االبعـ ــن خـ ــ ــــتم مـ ــــخص تـ ــق الشـ ــ ــيرورة تحقيـ ــ أن سـ
 الخمسة التالية:

ــــلطة   - ــــوLe pouvoirالسـ ــ : وهـ ــ ــــه د االول البعـ ــــخصن، انـ ــــق نالشـ ــــي تحقيـ فـ
ــــى  ــ ــــدرة علـ ــ ــــة، القـ ــ ــــود والكينونـ ــ ـــــل، الوجـ ــــل/ العمـ ــ ــــى الفعـ ــ ــــوة علـ ــ ـــــلطة والقـ السـ

 
 

االمـتالك، مثــل امـتالك مشــاريع وتحقيقهــا، وعلـى العكــس يكـون الفــرد تحــت 
 تصرف الغير عندما يصبح غير قادر على اعداد مشروع وتسيير املمكنات.

 يات الحياة.ياته وفهم وضع: اعطاء معنى ليومLe sensاملعنى   -
ـــتقاللية   - ــــايير  L’autonomieاالسـ ــــة فــــي االبتعــــاد عــــن معـ : مــــن خــــالل الرغبـ

ـــــمح  ـــتقاللية تسـ ــ ـــــة. االسـ ـــــر االجتماعيـ ـــة واالطـ ــ ـــــة، واملؤسسـ ـــــة املرجعيـ الجماعـ
للشـــخص بقيـــادة حياتـــه وفـــق نمطـــه الشخصـــ ي، وبنـــاء عليـــه يكـــون مســـؤوال 

 عما يحصل له وعن وضعيته تجاه مشاريعه.
 L’appropriation et la hiérarchisation deالقــيم وتنظــيم التملــك   -

valeurs  ــــراع ــ ــ ــــعيات صـ ــ ــ ـــــة وضـ ــ ــــدة ملواجهـ ــ ــ ــــاريع جديـ ــ ــ ـــــيم ومشـ ــ ــــن قـ ــ ــ ـــــث عـ ــ البحـ
مختلفة، وان يتواجد داخل املستقبل كفاعل وان يبني اهدافا لتجـاوز هـذه 

 الصراعات؛
مـــن خـــالل تحقيـــق الجوانـــب  La réalisation de soi تحقيـــق الـــذات  -

 مستمرة، متناسقة وايجابية. لي بناء هوية السابقة وبالتا

مــن جهــة أخــرى فبيئــة املراهــق لهــا دور فعــال فــي تنميــة الحــس املســتقبلي وجعــل 
املراهق مقبال على مواجهة تحديات املستقبل عبر تنميـة سـعة الخيـال والقـدرة 
على التوقع ووضع الفرضيات وبناء الهداف من أجل تحقيقها، كما تنمي لديه 

ــــ ــــدرة علـ ــــيط وتحالقـ ــــرة ى التخطـ ــــب السـ ــــة، وتلعـ ــــدائل املمكنـ ــــارات والبـ ــــد الخيـ ديـ
ـــــدين  ـــــراك الوالـ ــــالل اشـ ـــــن خـ ـــــة مـ ــر حيويـ ــ ـــــدور الكثـ ـــــأن الـ ــذا الشـ ــ ـــــي هـ ــة فـ ــ واملدرسـ
للمراهــق فــي تســيير شــؤون امل،ــزل وتكليفــه بــبعض املهــام التــي تتطلــب التخطــيط 
ــــى ــــاعد علـ ــــ ي املسـ ــــاط املدرسـ ــــة والنشـ ــــا ج التعليميـ ــــب دور املنـ ــــى جانـ ــــع، إلـ  والتوقـ

 خاصية.تنمية هذه ال

 ومن مظاهر نمو الذات املستقبلية لدى املراهق نذكر ما يلي: 

 اتساع دائرة املخيلة. -

 التركيز على وضع الهداف وبناء الخطط. -
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وهـي مـا يتوقـع الطالـب أن تكـون  Expected Possible Selvesذوات متوقعـة  -2
 عليه ذاته في فترة زمنية محددة.

وهي ما يخاف أن تصبح عليه ذاته في   Faired Possible Selvesذوات مخافة   -3
 (.2010فترة زمنية محددة. )سكران، 

يعتقـد الباحــث ان نمــو الــذات املســتقبلية يمــر عبــر ثالثــة مســتويات محوريــة فــي 
 :ة املراهق وهيحيا

ــــية  -1 ــــذات املدرســ ـــو الــ ــــاح نمــ ــــق مــــن تحقيــــق النجـ ــــا يتطلــــع اليــــه املراهـ : ومـ
ــره،  ــي تفكيـ ــا تمثلـــه مـــن مركزيـــة فـ ــهادة ومـ الدراســـ ي، الحصـــول علـــى الشـ

 خوض تجربة التوجيه املدرس ي...الخ.
ــة: -2 ــ ــذات املهنيــ ــ ــــو الــ ــــرص  نمــ ــــي، فـ ــــار املنهـ ــــي، االختيـ ــــدماج املنهـ ــــق االنـ تحقيـ

ــــق ا ــ ــ ــ ــــال وتحقيـ ــ ــ ــ ــــع املـ ــ ــ ــ ــــوين، جمـ ــ ــ ــ ــــاحالتكـ ــ ــ ــ ــــهرة، النجـ ــ ــ ــ ـــي  لشـ ــ ــ ــ ــ ــاز فـ ــ ــ ــ ــ واالنجـ
 املهنة،...الخ.

ـــــرية  -3 ـــــذات الســ ـــــو الــ ــي نمــ ــ ــــة فـ ــزواج، الرغبـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــ ــــر بالرغبـ ــــق االمـ : ويتعلـ
ــي بنــــاء اســــرة  امـــتالك م،ــــزل، انجـــاب اطفــــال، تحقيــــق حلـــم الوالــــدين فـ

 والحفاظ على النسل، الشعور بتحمل املسؤولية...الخ.

وية الذاتية على تأكيد الهن اشباع حاجات نمو الذوات الثالثة سيعزز القدرة إ
. هـــذا املبـــدأ االخيـــر الـــذي أكـــدت عليـــه Personnalisationوتحقيـــق الشخصـــنة 

 ,.Tap & Esparbès-pistre, 2001)أعمـال تـاب   سـهاأدراسـات عديـدة علـى ر 

ــي  (,.1995 ــ ــحت التـ ــ ـــــاد  أوضـ ــــالل االبعـ ــن خـ ــ ــــتم مـ ــــخص تـ ــق الشـ ــ ــيرورة تحقيـ ــ أن سـ
 الخمسة التالية:

ــــلطة   - ــــوLe pouvoirالسـ ــ : وهـ ــ ــــه د االول البعـ ــــخصن، انـ ــــق نالشـ ــــي تحقيـ فـ
ــــى  ــ ــــدرة علـ ــ ــــة، القـ ــ ــــود والكينونـ ــ ـــــل، الوجـ ــــل/ العمـ ــ ــــى الفعـ ــ ــــوة علـ ــ ـــــلطة والقـ السـ

 
 

االمـتالك، مثــل امـتالك مشــاريع وتحقيقهــا، وعلـى العكــس يكـون الفــرد تحــت 
 تصرف الغير عندما يصبح غير قادر على اعداد مشروع وتسيير املمكنات.

 يات الحياة.ياته وفهم وضع: اعطاء معنى ليومLe sensاملعنى   -
ـــتقاللية   - ــــايير  L’autonomieاالسـ ــــة فــــي االبتعــــاد عــــن معـ : مــــن خــــالل الرغبـ

ـــــمح  ـــتقاللية تسـ ــ ـــــة. االسـ ـــــر االجتماعيـ ـــة واالطـ ــ ـــــة، واملؤسسـ ـــــة املرجعيـ الجماعـ
للشـــخص بقيـــادة حياتـــه وفـــق نمطـــه الشخصـــ ي، وبنـــاء عليـــه يكـــون مســـؤوال 

 عما يحصل له وعن وضعيته تجاه مشاريعه.
 L’appropriation et la hiérarchisation deالقــيم وتنظــيم التملــك   -

valeurs  ــــراع ــ ــ ــــعيات صـ ــ ــ ـــــة وضـ ــ ــــدة ملواجهـ ــ ــ ــــاريع جديـ ــ ــ ـــــيم ومشـ ــ ــــن قـ ــ ــ ـــــث عـ ــ البحـ
مختلفة، وان يتواجد داخل املستقبل كفاعل وان يبني اهدافا لتجـاوز هـذه 

 الصراعات؛
مـــن خـــالل تحقيـــق الجوانـــب  La réalisation de soi تحقيـــق الـــذات  -

 مستمرة، متناسقة وايجابية. لي بناء هوية السابقة وبالتا

مــن جهــة أخــرى فبيئــة املراهــق لهــا دور فعــال فــي تنميــة الحــس املســتقبلي وجعــل 
املراهق مقبال على مواجهة تحديات املستقبل عبر تنميـة سـعة الخيـال والقـدرة 
على التوقع ووضع الفرضيات وبناء الهداف من أجل تحقيقها، كما تنمي لديه 

ــــ ــــدرة علـ ــــيط وتحالقـ ــــرة ى التخطـ ــــب السـ ــــة، وتلعـ ــــدائل املمكنـ ــــارات والبـ ــــد الخيـ ديـ
ـــــدين  ـــــراك الوالـ ــــالل اشـ ـــــن خـ ـــــة مـ ــر حيويـ ــ ـــــدور الكثـ ـــــأن الـ ــذا الشـ ــ ـــــي هـ ــة فـ ــ واملدرسـ
للمراهــق فــي تســيير شــؤون امل،ــزل وتكليفــه بــبعض املهــام التــي تتطلــب التخطــيط 
ــــى ــــاعد علـ ــــ ي املسـ ــــاط املدرسـ ــــة والنشـ ــــا ج التعليميـ ــــب دور املنـ ــــى جانـ ــــع، إلـ  والتوقـ

 خاصية.تنمية هذه ال

 ومن مظاهر نمو الذات املستقبلية لدى املراهق نذكر ما يلي: 

 اتساع دائرة املخيلة. -

 التركيز على وضع الهداف وبناء الخطط. -
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 االهتمام وحصر احتياجاته الشخصية وبداية بلورة مشروعه الشخص ي. -

 التخطيط للنجاح الدراس ي والتفكير في التخصص املالئم. -

 نة املستقبل بش يء من الواقعية.التفكير في مه -

 التنازل عن املثاليات وأماني الطفولة. -

 ممارسة بعض النشطة الربحية لتأمين مستقبله الدراس ي وإعانة عائلته. -

ظهــور مؤشــرات حــول التفكيــر فــي الــزواج وبنــاء عائلــة مــن خــالل نــوع املــرأة التــي  -
 يريدها مستقبال.

 ستقبل:املراهق وامل -ثانيا

ــــة إ      ــ ــــمية واالجتماعيـ ــ ــيته الجسـ ــ ــ ــــب شخصـ ــ ــــف جوانـ ــ ــــي مختلـ ــ ــق فـ ــ ــ ــــو املراهـ ــ ن نمـ
واالنفعالية )النفسية( يجعل منه شخصا قـادرا ومـؤهال لخـوض تجـارب الحيـاة 
ومواجهة التحديات التي بدأ يدركها مـع التقـدم فـي العمـر. كمـا أن نمـو القـدرات 

ل إلى املخاطرة ني وتطور امليالعقلية كالتخيل والذكاء والتفكير املنطقي والعقال
ــي لـــدى املراهـــق  والبحـــث عـــن املجهـــول واستكشـــاف الغمـــوض مـــن شـــأنه أن ينمـ

 الحس نحو االهتمام باملستقبل وتكون الذات املستقبلية.

ـــــي       ـــــا هـ ـــــد؟ ومـ ـــــاذا أريـ ـــــا؟ ومـ ـــــن أنـ ـــــول مـ ـــــق حـ ـــــا املراهـ ـــــي يطرحهـ ـــــاؤالت التـ إن التسـ
ـــتقبل وت الشخصــــية التــــي أريــــدها فــــي املســــتقبل؟ تربطــــه مباشــــرة ــــه باملسـ ثيــــر لديـ

الحافز للبحث عن إجابات مقنعة ومريحة، فتشكيل ذات قادرة على االندماج 
الحاجـــات الساســـية فـــي مرحلـــة املراهقـــة املتـــأخرة،  مـــنفـــي املســـتقبل بنجـــاح هـــي 
ــر  ــا بنـــاء ولـــن يتـــأتى هـــذا إال عبـ ــذا الـــوعي الـــذي أصـــبح مقومـ الـــوعي باملســـتقبل، هـ

ــ ــ ــى الصـ ــ ــــاح علـ ــق النجـ ــ ــي خلـ ــ ــيا فـ ــ ــ ي واأساسـ ــ ــــاعيعيد الشخصـ ــدت . الجتمـ ــ ــد أكـ ــ وقـ
ــاب، مـــن  ــر املراهـــق والشـ ــتقبل فـــي تفكيـ ــى مركزيـــة املسـ العديـــد مـــن الدراســـات علـ
حيــث أنـــه فضــاء للتخطـــيط والعمــل وتنفيـــذ الهــداف. ففـــي دراســة قـــام بهــا أبـــو 

طالــب وطالبــة مــن جامعــة  457( علــى عينــة مكونــة مــن 2009درويــو والطويــل )

 
 

ـــــالل )الردن(، تو  ـــــن طـ ـــــين بـ ـــــان الحسـ ـــــال الباحثـ ـــــو صـ ـــــلبي نحـ ـــــاه سـ ـــــود اتجـ ـــــى وجـ إلـ
املسـتقبل لــدى طلبــة السـنوات الخيــرة فــي الحيــاة الجامعيـة عكــس طلبــة الســنة 
الولــى. كمــا أورد الباحثــان مجموعــة مــن الدراســات الجنبيــة فــي نفــس املوضــوع، 

( التي أجراها على طلبة جامعة إلينوي في McCoreghyمنها دراسة ماك كرنهي )
يــة، وكشــفت عــن ازديــاد اهتمامــات الطــالب وتفكيــرهم تحــدة المريكالواليــات امل

ــا مـــاركوس ونوريـــوس ) ــد Markus et Nuriusبـــالتخطيط للمســـتقبل. أمـ ( فقـ
ــى أن  ــال إلـ ــي املســــتقبل  %65توصـ ــة يفكـــرون بأنفســــهم فـ ــراد عينــــة الدراسـ مــــن أفـ

 بدرجة كبيرة جدا في بعض الوقت أو معظمه.

بين مراهقين وشـباب مـن دول  ثقافية تقارن  كما أجريت دراسات عاملية عبر     
ــا دراســــة دو ســــنقلي ) ــورهم للمســــتقبل، منهـ ــة حــــول تصـ  ,De Singlyمختلفـ

( والتي كشفت عن وجود فروق في تصور املستقبل بين شباب من دول 2008,9
 أوروبية وآسيوية وأمريكية كما هو موضح في الجدول التالي:

 الشبابتصورات املستقبل لدى عينة من  (1جدول )

مستقبلي يواعد/ بشر  البلد 
 بخير

أنا متأكد أنه سيكون لي عمل جيد في  
 المستقبل

 %60 %60 الدانمارك 

 %60 %54 الواليات المتحدة 

 %43 %49 السويد 

 %56 %43 الصين 

 34% %36 المانيا 

 %36 %32 اسبانيا 

 %27 %26 فرنسا 

 %9 %5 اليابان 

(De Singly, 2008, 9)           
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 االهتمام وحصر احتياجاته الشخصية وبداية بلورة مشروعه الشخص ي. -

 التخطيط للنجاح الدراس ي والتفكير في التخصص املالئم. -

 نة املستقبل بش يء من الواقعية.التفكير في مه -

 التنازل عن املثاليات وأماني الطفولة. -

 ممارسة بعض النشطة الربحية لتأمين مستقبله الدراس ي وإعانة عائلته. -

ظهــور مؤشــرات حــول التفكيــر فــي الــزواج وبنــاء عائلــة مــن خــالل نــوع املــرأة التــي  -
 يريدها مستقبال.

 ستقبل:املراهق وامل -ثانيا

ــــة إ      ــ ــــمية واالجتماعيـ ــ ــيته الجسـ ــ ــ ــــب شخصـ ــ ــــف جوانـ ــ ــــي مختلـ ــ ــق فـ ــ ــ ــــو املراهـ ــ ن نمـ
واالنفعالية )النفسية( يجعل منه شخصا قـادرا ومـؤهال لخـوض تجـارب الحيـاة 
ومواجهة التحديات التي بدأ يدركها مـع التقـدم فـي العمـر. كمـا أن نمـو القـدرات 

ل إلى املخاطرة ني وتطور امليالعقلية كالتخيل والذكاء والتفكير املنطقي والعقال
ــي لـــدى املراهـــق  والبحـــث عـــن املجهـــول واستكشـــاف الغمـــوض مـــن شـــأنه أن ينمـ

 الحس نحو االهتمام باملستقبل وتكون الذات املستقبلية.

ـــــي       ـــــا هـ ـــــد؟ ومـ ـــــاذا أريـ ـــــا؟ ومـ ـــــن أنـ ـــــول مـ ـــــق حـ ـــــا املراهـ ـــــي يطرحهـ ـــــاؤالت التـ إن التسـ
ـــتقبل وت الشخصــــية التــــي أريــــدها فــــي املســــتقبل؟ تربطــــه مباشــــرة ــــه باملسـ ثيــــر لديـ

الحافز للبحث عن إجابات مقنعة ومريحة، فتشكيل ذات قادرة على االندماج 
الحاجـــات الساســـية فـــي مرحلـــة املراهقـــة املتـــأخرة،  مـــنفـــي املســـتقبل بنجـــاح هـــي 
ــر  ــا بنـــاء ولـــن يتـــأتى هـــذا إال عبـ ــذا الـــوعي الـــذي أصـــبح مقومـ الـــوعي باملســـتقبل، هـ

ــ ــ ــى الصـ ــ ــــاح علـ ــق النجـ ــ ــي خلـ ــ ــيا فـ ــ ــ ي واأساسـ ــ ــــاعيعيد الشخصـ ــدت . الجتمـ ــ ــد أكـ ــ وقـ
ــاب، مـــن  ــر املراهـــق والشـ ــتقبل فـــي تفكيـ ــى مركزيـــة املسـ العديـــد مـــن الدراســـات علـ
حيــث أنـــه فضــاء للتخطـــيط والعمــل وتنفيـــذ الهــداف. ففـــي دراســة قـــام بهــا أبـــو 

طالــب وطالبــة مــن جامعــة  457( علــى عينــة مكونــة مــن 2009درويــو والطويــل )

 
 

ـــــالل )الردن(، تو  ـــــن طـ ـــــين بـ ـــــان الحسـ ـــــال الباحثـ ـــــو صـ ـــــلبي نحـ ـــــاه سـ ـــــود اتجـ ـــــى وجـ إلـ
املسـتقبل لــدى طلبــة السـنوات الخيــرة فــي الحيــاة الجامعيـة عكــس طلبــة الســنة 
الولــى. كمــا أورد الباحثــان مجموعــة مــن الدراســات الجنبيــة فــي نفــس املوضــوع، 

( التي أجراها على طلبة جامعة إلينوي في McCoreghyمنها دراسة ماك كرنهي )
يــة، وكشــفت عــن ازديــاد اهتمامــات الطــالب وتفكيــرهم تحــدة المريكالواليــات امل

ــا مـــاركوس ونوريـــوس ) ــد Markus et Nuriusبـــالتخطيط للمســـتقبل. أمـ ( فقـ
ــى أن  ــال إلـ ــي املســــتقبل  %65توصـ ــة يفكـــرون بأنفســــهم فـ ــراد عينــــة الدراسـ مــــن أفـ

 بدرجة كبيرة جدا في بعض الوقت أو معظمه.

بين مراهقين وشـباب مـن دول  ثقافية تقارن  كما أجريت دراسات عاملية عبر     
ــا دراســــة دو ســــنقلي ) ــورهم للمســــتقبل، منهـ ــة حــــول تصـ  ,De Singlyمختلفـ

( والتي كشفت عن وجود فروق في تصور املستقبل بين شباب من دول 2008,9
 أوروبية وآسيوية وأمريكية كما هو موضح في الجدول التالي:

 الشبابتصورات املستقبل لدى عينة من  (1جدول )

مستقبلي يواعد/ بشر  البلد 
 بخير

أنا متأكد أنه سيكون لي عمل جيد في  
 المستقبل

 %60 %60 الدانمارك 

 %60 %54 الواليات المتحدة 

 %43 %49 السويد 

 %56 %43 الصين 

 34% %36 المانيا 

 %36 %32 اسبانيا 

 %27 %26 فرنسا 

 %9 %5 اليابان 

(De Singly, 2008, 9)           
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تشبينم دراسة  ا  ان  ير  الى  جيدة  %16.8أخرى  نظرتهم  الفرنسيين  الطالب  من 
للمستقبل،   يوجد    %71.9جدا  بينما  جيدة  سلبية    %10.4نظرتهم  نظرة  لهم 

 (USEM, 2011يملكون نظرة سلبية جدا تجاه مستقبلهم. ) %10.9و

وفي تقرير أصدرته وزارة التعليم العالي الفرنسـية حـول الصـحة لـدى الطلبـة      
ــــفت أن  ــــتقبل،  %16.8كشـ ــــدا للمسـ ــــدة جـ ــــرتهم جيـ ــــيين نظـ ــــالب الفرنسـ ــــن الطـ مـ

يملكــون  %10.9لهــم نظـرة ســلبية و %10.4نظـرتهم جيــدة، بينمـا يوجــد  71.9%
ــــتقبلهم ) ـــــاه مسـ ــدا تجـ ــ ــلبية جـ ــ ــــرة سـ ـــــالزبرون . (USEM, 2011نظـ ــل سـ ــ وتوصـ

(Salzbrunn, 2008 : 125 فــي دراســته حــول معرفــة املظــاهر الخاصــة بمهنـــة )
لملــــاني مقارنــــة مــــع شــــباب مــــن االتحــــاد الوروبــــي، إلــــى  لــــدى الشــــباب ا املســــتقبل

 وجود فروق بين فئات الشباب الملاني عن غيرهم، والجدول التالي يوضح ذلك.
 أهمية بعض املظاهر الخاصة بمهنة املستقبل لدى الشباب (2جدول )

الشباب في   
 أوروبا 

الشباب في  
 المانيا 

شباب اناث  
 المانيا 

شباب ذكور  
 المانيا 

 %77 %85 %81 %77 ول على عمل مهم وبناء الحص

 %78 %86 %82 %72 الحصول على بيئة مهنية سليمة

 %72 %82 %77 %68 الحصول على زمالء ودودون 

 %53 %61 %57 %44 الحصول على عمل مستقل

الحصول على وظيفة في مرتبة   
 عالية 

37% 31% 30% 32% 

 %53 %47 %50 %56 الحصول على راتب مرتفع 

 %35 %41 %38 %48 ل على مكاسب مهمةالحصو

(Salzbrunn, 2008, 125)                  

ــــورمي ) ــــام نـ ــــو Nurmi, 1991وقـ ــــه نحـ ــــت التوجـ ــــات بحثـ ــــة دراسـ ( بمراجعـ
ـــــي:  ــ ـــــية هـ ــ ـــــات رئيسـ ــ ـــــة عمليـ ــ ـــــى ثالثـ ــ ـــــز علـ ــ ـــــذي يرتكـ ــ ـــــراهقين والـ ــ ـــــدى املـ ــ ــتقبل لـ ــ ــ املسـ

 
 

راهق واهتمامات املالدافعية، التخطيط والتقييم. واظهرت النتائج ان اهداف 
ترتبط باملهام النمائية ملرحلة املراهقـة املتـاخرة. كمـا ان اسـتباق وتوقـع احـدا  
ــات  ــ ــــاعي والفروقـ ــــع االجتمـ ــــنس والوضـ ــــن والجـ ــــر السـ ــــوء متغيـ ــــي ضـ ــــاتي فـ ــــاة يـ الحيـ
الثقافيــة، وكشــفت النتــائج عــن وجــود مســتويات تخطــيط مرتبطــة باملســتقبل، 

بل لــدى املراهــق يســـاهم جــه نحــو املســتقوان املحــيط االســري لــه تــأثير علــى التو 
بقـــوة فـــي تطـــوير مهـــارة التخطـــيط والعـــزو الســـببي. بينمـــا أجـــرى باغريـــان وزمالئـــه 

(Bagherian et al, 2011)   دراســـة هـــدفت الـــى تقيـــيم توقعـــات املســـتقبل
ــا(  60الشخصـــ ي للحيـــاة ومســـتقبل العـــالم لـــدى عينـــة مـــن طـــالب ايـــرانيين ) طالبـ

ـــة: م البــــاحثون اســــ( واســــتخد62وطــــالب كنــــديين ) تبيان يتضــــمن االبعــــاد التاليـ
ـــــتقبل  ـــــال، مسـ ـــــين االجيـ ـــــة بـ ـــــ ي، املقارنـ ـــــتقبل الشخصـ ـــــات املسـ ـــــادات وتوقعـ اعتقـ
ــــالب  ــ ــن الطـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــــائج ان كـ ــ ــــرت النتـ ــ ــية. واظهـ ــ ــ ــاة الشخصـ ــ ــ ــداف الحيـ ــ ــ ــالم، اهـ ــ ــ العـ
االيـرانيين والكنـديين ـكانوا اكثــر تفـاؤال للمسـتقبل الشخصــ ي اكثـر مـن مســتقبل 

ـــــران ـــــن االيـ ـــــالم، ولكـ ـــــلالعـ ـــانوا اقـ ـــــد  يين ـكــ ـــــى بعـ ـــــبة الـ ـــــديين بالنسـ ـــــن الكنـ ـــــاؤال مـ تفـ
مستقبل العالم. وكال املجموعتين تتوقعان ان ابنائهم لهم جودة حياة اقل من 

 اهليهم وافقر منهم مستقبال. 

مكـــن ان نســـتخلص مـــن هـــذه الدراســـات ان املســـتقبل يشـــكل مســـاحة واســـعة ي
ب متغيـرات االهداف. وتلعمن تفكير الشباب، باعتباره مجاال لتحقيق االماني و 

ــى  ــ ــــن الـ ــــادية والسـ ــــة واالقتصـ ــــة االجتماعيـ ــــص والحالـ ــــدة ـكــــالجنس والتخصـ عديـ
جانــب الخلفيـــة الثقافيـــة دورا بــارزا فـــي احـــدا  الفــروق بـــين الشـــباب واملـــراهقين 
حــول توجهــاتهم املســتقبلية. كمــا ان املســتقبل هــو عبــارة عــن زمــن آت واحــدا  

ــا  نظـــر بهـــا الشـــابلـــم تقـــع بعـــد، إال أن الطريقـــة التـــي ي واملراهـــق الـــى املســـتقبل لهـ
 تأثيرها الواضح على حاضره ومستقبله. 
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تشبينم دراسة  ا  ان  ير  الى  جيدة  %16.8أخرى  نظرتهم  الفرنسيين  الطالب  من 
للمستقبل،   يوجد    %71.9جدا  بينما  جيدة  سلبية    %10.4نظرتهم  نظرة  لهم 

 (USEM, 2011يملكون نظرة سلبية جدا تجاه مستقبلهم. ) %10.9و

وفي تقرير أصدرته وزارة التعليم العالي الفرنسـية حـول الصـحة لـدى الطلبـة      
ــــفت أن  ــــتقبل،  %16.8كشـ ــــدا للمسـ ــــدة جـ ــــرتهم جيـ ــــيين نظـ ــــالب الفرنسـ ــــن الطـ مـ

يملكــون  %10.9لهــم نظـرة ســلبية و %10.4نظـرتهم جيــدة، بينمـا يوجــد  71.9%
ــــتقبلهم ) ـــــاه مسـ ــدا تجـ ــ ــلبية جـ ــ ــــرة سـ ـــــالزبرون . (USEM, 2011نظـ ــل سـ ــ وتوصـ

(Salzbrunn, 2008 : 125 فــي دراســته حــول معرفــة املظــاهر الخاصــة بمهنـــة )
لملــــاني مقارنــــة مــــع شــــباب مــــن االتحــــاد الوروبــــي، إلــــى  لــــدى الشــــباب ا املســــتقبل

 وجود فروق بين فئات الشباب الملاني عن غيرهم، والجدول التالي يوضح ذلك.
 أهمية بعض املظاهر الخاصة بمهنة املستقبل لدى الشباب (2جدول )

الشباب في   
 أوروبا 

الشباب في  
 المانيا 

شباب اناث  
 المانيا 

شباب ذكور  
 المانيا 

 %77 %85 %81 %77 ول على عمل مهم وبناء الحص

 %78 %86 %82 %72 الحصول على بيئة مهنية سليمة

 %72 %82 %77 %68 الحصول على زمالء ودودون 

 %53 %61 %57 %44 الحصول على عمل مستقل

الحصول على وظيفة في مرتبة   
 عالية 

37% 31% 30% 32% 

 %53 %47 %50 %56 الحصول على راتب مرتفع 

 %35 %41 %38 %48 ل على مكاسب مهمةالحصو

(Salzbrunn, 2008, 125)                  

ــــورمي ) ــــام نـ ــــو Nurmi, 1991وقـ ــــه نحـ ــــت التوجـ ــــات بحثـ ــــة دراسـ ( بمراجعـ
ـــــي:  ــ ـــــية هـ ــ ـــــات رئيسـ ــ ـــــة عمليـ ــ ـــــى ثالثـ ــ ـــــز علـ ــ ـــــذي يرتكـ ــ ـــــراهقين والـ ــ ـــــدى املـ ــ ــتقبل لـ ــ ــ املسـ

 
 

راهق واهتمامات املالدافعية، التخطيط والتقييم. واظهرت النتائج ان اهداف 
ترتبط باملهام النمائية ملرحلة املراهقـة املتـاخرة. كمـا ان اسـتباق وتوقـع احـدا  
ــات  ــ ــــاعي والفروقـ ــــع االجتمـ ــــنس والوضـ ــــن والجـ ــــر السـ ــــوء متغيـ ــــي ضـ ــــاتي فـ ــــاة يـ الحيـ
الثقافيــة، وكشــفت النتــائج عــن وجــود مســتويات تخطــيط مرتبطــة باملســتقبل، 

بل لــدى املراهــق يســـاهم جــه نحــو املســتقوان املحــيط االســري لــه تــأثير علــى التو 
بقـــوة فـــي تطـــوير مهـــارة التخطـــيط والعـــزو الســـببي. بينمـــا أجـــرى باغريـــان وزمالئـــه 

(Bagherian et al, 2011)   دراســـة هـــدفت الـــى تقيـــيم توقعـــات املســـتقبل
ــا(  60الشخصـــ ي للحيـــاة ومســـتقبل العـــالم لـــدى عينـــة مـــن طـــالب ايـــرانيين ) طالبـ

ـــة: م البــــاحثون اســــ( واســــتخد62وطــــالب كنــــديين ) تبيان يتضــــمن االبعــــاد التاليـ
ـــــتقبل  ـــــال، مسـ ـــــين االجيـ ـــــة بـ ـــــ ي، املقارنـ ـــــتقبل الشخصـ ـــــات املسـ ـــــادات وتوقعـ اعتقـ
ــــالب  ــ ــن الطـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــــائج ان كـ ــ ــــرت النتـ ــ ــية. واظهـ ــ ــ ــاة الشخصـ ــ ــ ــداف الحيـ ــ ــ ــالم، اهـ ــ ــ العـ
االيـرانيين والكنـديين ـكانوا اكثــر تفـاؤال للمسـتقبل الشخصــ ي اكثـر مـن مســتقبل 

ـــــران ـــــن االيـ ـــــالم، ولكـ ـــــلالعـ ـــانوا اقـ ـــــد  يين ـكــ ـــــى بعـ ـــــبة الـ ـــــديين بالنسـ ـــــن الكنـ ـــــاؤال مـ تفـ
مستقبل العالم. وكال املجموعتين تتوقعان ان ابنائهم لهم جودة حياة اقل من 

 اهليهم وافقر منهم مستقبال. 

مكـــن ان نســـتخلص مـــن هـــذه الدراســـات ان املســـتقبل يشـــكل مســـاحة واســـعة ي
ب متغيـرات االهداف. وتلعمن تفكير الشباب، باعتباره مجاال لتحقيق االماني و 

ــى  ــ ــــن الـ ــــادية والسـ ــــة واالقتصـ ــــة االجتماعيـ ــــص والحالـ ــــدة ـكــــالجنس والتخصـ عديـ
جانــب الخلفيـــة الثقافيـــة دورا بــارزا فـــي احـــدا  الفــروق بـــين الشـــباب واملـــراهقين 
حــول توجهــاتهم املســتقبلية. كمــا ان املســتقبل هــو عبــارة عــن زمــن آت واحــدا  

ــا  نظـــر بهـــا الشـــابلـــم تقـــع بعـــد، إال أن الطريقـــة التـــي ي واملراهـــق الـــى املســـتقبل لهـ
 تأثيرها الواضح على حاضره ومستقبله. 
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ومـا يالحــل علــى املراهــق فـي هــذه الفتــرة هــو شــدة التعـارض بــين مــا يرغــب فيــه      
ــن العــــيو الكـــريم والســــعادة فــــي املســـتقبل وبــــين القلــــق واملخـــاوف التــــي يثيرهــــا  مـ

 يات أساسية:ويمكن رصد ذلك  على ثالثة مستو  .املستقبل

 املستقبل الدراس ي:  -أ

حيــــث تــــزداد املخــــاوف املتعلقــــة بالدراســــة ـكـــالخوف مــــن الفشــــل أو الرســــوب      
ـــــوع  ـــــ ي ونـ ـــــار التخصصـ ـــــق باالختيـ ـــــق متعلـ ـــــوق، قلـ ـــــق التفـ ـــــدم تحقيـ ـــــ ي، وعـ املدرسـ
الدراسات العليا...إلخ، كل هذه العناصر قد تكون مصدرا للقلق لدى املراهق، 

ـــتقبلية وتهديــــد هــــو مؤشــــر علــــى  لنــــه يــــرى أن عــــدم تحقيقهــــا فشــــل الــــذات املسـ
لطموحاته وميوله الدراس ي، وقد أكدت دراسـات عديـدة دور التوجيـه املدرسـ ي 

 Vignoli)ثل )مواملنهي كعامل ومصدر للقلق واملخاوف لدى الشباب واملراهقين  
et Mallet, 2012.. 

 املستقبل املنهي: -ب

ــا  ــرز مظــــاهر االنفعـ ــة أحـــد أبـ ــيمثـــل قلـــق املهنـ ــة االنخـ ــي املســــتقبل، ل نتيجـ راط فـ
فاالستقاللية عن الوالدين ونمو الحس املنهي للمراهق يدفعه بقوة إلـى التفكيـر 
فـي مهنــة املســتقبل والبحـث عــن أفضــل الطـرق املؤديــة إلــى تحقيـق الرفــاه املــادي 

أن أكثـر مـا يقلـق الشـباب ويثيـر لـدخهم املخـاوف وقـد تبـين  واالستقرار في حياتـه. 
وصـــعوبة الـــتمكن مـــن التوظيـــف الســـريع بعـــد التخـــرج ة هـــو البطالـــة املســـتقبلي

ـــــن  ـــــق مـ ـــــبة القلـ ـــــاد نسـ ـــــي ازديـ ـــــاهم فـ ـــــه يسـ ـــــذا كلـ ـــــاعي وهـ ـــــاح االجتمـ ـــــق النجـ وتحقيـ
 .املستقبل

 املستقبل العائلي:  -ج

لدى   والقلق  للمخاوف  املثيرة  املصادر  احد  اسرة  بناء  في  التفكير  يعتبر 
املستق  للتمثالت  نتيجة  والشباب،  املرتبطة املراهقين  ايجاد    بلية  بصعوبة 

والخدمة   واملسكن  البطالة  جانب  الى  املهور،  وغالء  املناسب،  الحياة  شريك 

 
 

كما   الزواج.  سن  عن  يتأخر  الشاب  يجعل  ان  شأنه  من  هذا  وكل  الوطنية، 
تهديد  منها  العائلي  املستقبل  قلق  ارتفاع  في  تساهم  عديدة  عوامل  تتدخل 

للف املنهي  املسار  وطبيعة  وجدت  البطالة  فقد  غودات  رد،  بها  قام  دراسة 
( أن    %39أن   (Gaudet et al, 2008وآخرون  صرحن  املستجوبات  من 

 مشروعهن للحياة العائلي يؤثر على اختياراتهن املهنية. 

 املفهوم اإلجرائي للمشروع املنهي:

املهنية   الخيارات  تخص  خطة  لبناء  املستقبل  في  انخراط  عملية  املنهي  املشروع 
ال بعد  و ملا  وتتضمن  واختيار  تخرج  التخطيط  الشخصية،  االهداف  ضع 

حصيلة الكفاءات واملهارات، وضع التوقعات واتخاذ القرار تحديد  .  الوسائل، 
واجرائيا هو الدرجة التي يحصل عليها املستجيب من خالل أداة  تقييم الدعم  

 االجتماعي املدرك في تصور املشروع املنهي واملصمم من طرف الباحث.. 

 ة للدراسة:ت املنهجيراءااإلج

 منهج الدراسة: 

ـــتالءم مــــع  اعتمــــد الباحــــث علــــى املــــنهج الوصــــفي التحليلــــي، وهــــو املــــنهج الــــذي يـ
طبيعة الدراسة وأهـدافها، التـي تتحـدد فـي معرفـة التوجـه نحـو العمـل التطـوعي 

 وفق متغيرات النوع و منطقة السكن.

 عينة الدراسة:

السـنة الثالثـة، حيـث يسـانس طالبـة لطالـب و  ( 120تكونت عينة الدراسة مـن )
غليــــزان، الجــــدول التــــالي  –أخــــذت بطريقــــة عشــــوائية  مــــن جامعــــة أحمــــد زبانــــة 

 يوضح خصائص العسنة
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  ( خصائص عينة الدراسة3جدول )

علوم إنسانية  املتغيرات 
 واجتماعية 

علوم  %
 وتكنولوجيا 

 املجموع %

 41 48.78 20 51.21 21 ذكور  الجنس

 79 53.16 42 46.83 37 انا 

طقة من
 السكن 

 54 57.76 29 46.29 25 حضري 

شبه 
 حضري 

29 55.76 23 44.23 52 

 14 71.42 10 28.57 4 ريفي

املستوى 
 االقتصادي

 6 83.33 5 16.66 1 مرتفع 

 108 49.17 53 50.92 55 متوسط

 6 66.66 4 33.33 2 منخفض 

 أداة الدراسة: 

الباحث   قام  الدراسة  أغراض  بح   صميمت بلتحقيق  ث انطالقا من االدب أداة 
السري  التربوي   السياق  في  والشباب  املراقين  لدى  املنهي  املشروع  عالج  الذي 

اقتصادية.   السوسيو  من  والعوامل  الولية  صورته  في  االستبيان   36وتكون 
 .  مجاالتفقرة موزعة على ثالثة 

 فقرات 9: التوجيه السري مجال  --

 فقرة  9: تحفيز الوالدينمجال  -

 فقرات 9: ملكانة االجتماعية للمهنة امجال  -

 فقرات  9: تطلعات املستقبلمجال   -

 
 

وجوج   مع  متردد.  ال،  نعم،  بدائل:  ثالثة  خالل  من  الفقرات  عن  اإلجابة  وتتم 
 فقرات موجبة وأخرى سابقة. 

 الخصائص السيكومترية لداة الدراسة:

أجل    راء مختصين منتم عرض الداة على أساتذة وخب:  أول: حساب الصدق
تعديل   على  الخبراء  واتفق  واملنطقية.  اللغوية  بنيتها  في  الرأي  وإبداء  تحكيمها 
بعض الفقرات لتتناسب مع كل الفئات االجتماعية املراد استجوابها. كما قام  

 لألداة وكانت النتائج التالية: الصدق عن طريق اإلتساق الداخلي   الباحث 
 بالدرجة الكلية لألداةالقة االبعاد ( االتساق الداخلي لع4جدول )

 معامل االرتباط  االبعاد 

 **0.74 التوجيه السري مجال 

 **0.57 تحفيز الوالدينمجال 

 **0.58 مجال املكانة االجتماعية للمهنة 

 **0.65 تطلعات املستقبل  مجال 

 0.01دالة عند مستوى                       

 
 الدرجة الكلية لألداةقة االبعاد ب( االتساق الداخلي لعال5جدول )

الوضع االجتماعي   تحفيز الوالدين التوجيه السري 
 واالقتصادي 

املستقبل املنهي 
 املدرك

1 0.57 1 0.60 1 0.47 1 0.43 

2 0.62 2 0.55 2 0.52 2 0.45 

3 0.61 3 0.61 3 0.63 3 0.58 
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4 0.65 4 0.45 4 0.58 4 0.43 

5 0.65 5 0.54 5 0.50 5 0.55 

6 0.57 6 0.59 6 0.55 6 0.58 

7 0.63 7 0.36 7 0.63 7 0.50 

8 0.49 8 0.32 8 0.57 8 0.52 

9 0.31 9 0.34 9 0.48 9 0.56 

 0.01الفقرات دالة عند 

دالة ولها ارتباط مقبول في بعض الفقرات وقوي في   نالحل أن جميع الفقرات 
 ها. فقرات أخرى مع مجاالتها، وهو مايسمح في الوثوق ب

حس الثبات:  ثانيا:  الثباتاب  حساب  معامل    تم  كرونباخ    بأسلوب  بلغ  و ألفا 
الثبات عن طريق التجزئة النصفية )0.78) نتائج  هذه  ( و 0.77(، وقدر معامل 

 . وصالحة لإلستعمال والتطبيق مقبولة من حيث الثبات

 املعالجة اإلحصائية:

 ئية التالية: ملعالجة بيانات الدراسة تم استخدام الساليب اإلحصا 

ملجاالت   -1 النسبي  والوزن  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات 
 الداة. 

 لحساب ثبات الداة.  (Alpha Crombachمعامل ألفا كرونباخ ) -2

 والتخصص ( لدراسة الفروق ملتغير النوع t. testاختبار ت ) -3

  لدراسة الفروق تبعا  (way ANOVA-one)اختبار تحليل التباين الحادي  -4
 ملنطقة السكن 

 
 

مستوى   -5 على  فئات: تقييم  وللحكم  ثال   إلى  الدرجات  تقسيم  تم  الدور 
 منخفض، واعتمدت املعادلة التالية:  -متوسط -مرتفع

         2             1-3      الحد الدنى للبديل  -الحد العلى للبديل

 3                     3         عدد املستويات       

 1.66 إلى اقل من 1ور منخفض: من مستوى د  يكون  وبذلك 
 2.33. إلى اقل من 1.67مستوى دور متوسط: من              
 3إلى 2.34مستوى دور مرتفع: من               

 مناقشة النتائج: 

ونصه " مامستوى تقييم دور الدعم االجتماعي   :سؤال البحثائج  مناقشة نت 
امل تصور  في  عن  و   ؟ املنهي  شروعاملدرك  البحث لإلجابة  استخدام  سؤال  تم   ،

هناك   Test T Sample One اختبار كانت  اذا  ما  على  للتعرف  واحدة  للعينة 
عن   الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  متوسط  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

وفقا للمقياس املستخدم, وقد تم احتساب  (  2)  ملحايدة وهي  الدرجة املتوسطة
كما هو موضح   لذلك وترتيبها تبعا تللمجاال النسبي املتوسط الحسابي والوزن 

 في الجدول التالي. 
 شروع املنهيتصور املفي الدعم االجتماعي املدرك مستوى تقييم  دور   (6الجدول رقم)

مستوى  الترتيب 
 الدور 

القيمة  
 اإلحتماعية 

(.Sig) 

قيمة  
  اإلختبار

T 

الوزن 
 النسبي 

النحراف  
 املعياري 

املتوسط 
 الحسابي 

 لت املجا

التوجيه   2.17 0.5 %72.40 40.27 0.00 متوسط  3
 السري 

تحفيز  1.89 0.41 %63.29 41.50 0.00 متوسط  4
 الوالدين 

املكانة   2.38 0.41 %79.33 54.06 0.00 مرتفع 2
االجتماعية  
 للمهنة 

تطلعات  2.48 0.37 %82.85 63.03 0.00 مرتفع 1

 = طول الفئة       0.66 = =
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 ها. فقرات أخرى مع مجاالتها، وهو مايسمح في الوثوق ب

حس الثبات:  ثانيا:  الثباتاب  حساب  معامل    تم  كرونباخ    بأسلوب  بلغ  و ألفا 
الثبات عن طريق التجزئة النصفية )0.78) نتائج  هذه  ( و 0.77(، وقدر معامل 

 . وصالحة لإلستعمال والتطبيق مقبولة من حيث الثبات

 املعالجة اإلحصائية:

 ئية التالية: ملعالجة بيانات الدراسة تم استخدام الساليب اإلحصا 

ملجاالت   -1 النسبي  والوزن  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات 
 الداة. 

 لحساب ثبات الداة.  (Alpha Crombachمعامل ألفا كرونباخ ) -2

 والتخصص ( لدراسة الفروق ملتغير النوع t. testاختبار ت ) -3

  لدراسة الفروق تبعا  (way ANOVA-one)اختبار تحليل التباين الحادي  -4
 ملنطقة السكن 

 
 

مستوى   -5 على  فئات: تقييم  وللحكم  ثال   إلى  الدرجات  تقسيم  تم  الدور 
 منخفض، واعتمدت املعادلة التالية:  -متوسط -مرتفع

         2             1-3      الحد الدنى للبديل  -الحد العلى للبديل

 3                     3         عدد املستويات       

 1.66 إلى اقل من 1ور منخفض: من مستوى د  يكون  وبذلك 
 2.33. إلى اقل من 1.67مستوى دور متوسط: من              
 3إلى 2.34مستوى دور مرتفع: من               

 مناقشة النتائج: 

ونصه " مامستوى تقييم دور الدعم االجتماعي   :سؤال البحثائج  مناقشة نت 
امل تصور  في  عن  و   ؟ املنهي  شروعاملدرك  البحث لإلجابة  استخدام  سؤال  تم   ،

هناك   Test T Sample One اختبار كانت  اذا  ما  على  للتعرف  واحدة  للعينة 
عن   الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  متوسط  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

وفقا للمقياس املستخدم, وقد تم احتساب  (  2)  ملحايدة وهي  الدرجة املتوسطة
كما هو موضح   لذلك وترتيبها تبعا تللمجاال النسبي املتوسط الحسابي والوزن 

 في الجدول التالي. 
 شروع املنهيتصور املفي الدعم االجتماعي املدرك مستوى تقييم  دور   (6الجدول رقم)

مستوى  الترتيب 
 الدور 

القيمة  
 اإلحتماعية 

(.Sig) 

قيمة  
  اإلختبار

T 

الوزن 
 النسبي 

النحراف  
 املعياري 

املتوسط 
 الحسابي 

 لت املجا

التوجيه   2.17 0.5 %72.40 40.27 0.00 متوسط  3
 السري 

تحفيز  1.89 0.41 %63.29 41.50 0.00 متوسط  4
 الوالدين 

املكانة   2.38 0.41 %79.33 54.06 0.00 مرتفع 2
االجتماعية  
 للمهنة 

تطلعات  2.48 0.37 %82.85 63.03 0.00 مرتفع 1

 = طول الفئة       0.66 = =
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 املستقبل 
ة الدرج 2.23 0.27 %74.47 85.71 0.00 متوسط  

 الكلية 

 1.96تساوي  119ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Tقيمة 

أن   الجدول  خالل  من  )يتضح  بين  تراوحت  املجاالت  ( 2.48  -1.89متوسطات 
ما نوعا  متقاربة  النسبية  الوزان  الكلية  وجاءت  الدرجة  أما  فقد    مارةستلإل ، 

قدره نسبي  وزن  على  أنمم(.  %74.47)  حصلت  على  يدل  الدعم  دور    ا 
جاء بدرجة    ةلدى طلبة الجامع  بلورة تصور املشروع املنهيفي  االجتماعي املدرك  

متوسطة. وحصل مجال تطلعات املستقبل على املرتبة  الولى بوزن نسبي قدره  
على  82.85%) للمهنة  االجتماعية  املكانة  مجال  وحصل  مرتفع.  بدور  أي   )

نسبي   بوزن  الثانية  )املرتبة  مجال    (%79.33قدره  أما  مرتفع،  دور  بمستوى 
( قدره  نسبي  بوزن  الثالثة  الرتبة  في  جاء  فقد  االسري  ( %72.40التوجيه 

ومستوى دور متوسط، وجاء في الخير مجال تحفيز الوالدين بوزن نسبي قدره  
بين مستويات  63.29%) تعكس النتيجة الحالية التفاوت  ( ومستوى متوسط. 

زبانة، حيث كشفت النتيجة    ا يدركها طلبة الدعم االجتماعي كم جامعة أحمد 
املشروع   تصور  بلورة  في  السري  والتوجيه  الوالدين  دعم  في  نقص  وجود  عن 
الوالدين   دعم  أهمية  عديدة  دراسات  ناقشت  وقد  الطالب.  لدى  املنهي 
والتفاعل السري مع املراهقين والشباب في نموهم املنهي وتطوير أفكارهم حول  

طلعون إليها، ووجدت إرتباط بين توقعات مهنة الوالدين  ستقبل التي يت مهنة امل
، وتتحدد أشكال الدعم الوالدي في (Sawitri & al, 2014)وتطلعات املراهقين  

تطلعات أبنائهم وطموحاتهم  حول  بين الوالدين والبناء  املحادثات والنقاشات 
أو   القريب  املستقبل  في  فعله  يريدون  ماذا  وعن  حضاملهنية  إن  ور البعيد. 

جد   دورا  سيؤدي  وللمراهق  للطفل  املهنية  الذات  تكوين  سيرورة  في  الوالدين 
كما   توقعاته،  حول  الغموض  وإزالة  رؤيته،  وتوضيح  خططه   تعديل  في  مهم 
املهنية   شخصيته  بلورة  لجل  املستقبل  في  السلس  باإلنخراط  له  يسمحان 

 وتحقيق الذات.  

 
 

الحديث  في  التربوي  الدب  ثالث  ويذهب  رأس عن وجود  )أ(  الدعم:  من  أنواع  ة 
الى   الوصول  للشاب  يسمح  الذي  املادي  الدعم  في  ويتمثل  لألسرة  املالي  املال 
املنهي:   املال  )ب(رأس  منهي؛  طابع  ذات  معلومات  لجمع  بأنشطة  والقيام  املوارد 
تصرف   تحت  ويضعونها  الوالدان  يمتلكها  التي  والقدرات  املهارات  جملة  وهو 

تطوير  أبنائهم   أجل  والذي  من  االجتماعي  املال  رأس  )جـ(  الشخصية؛  ملكاتهم 
تفاعالت  عنه  ينتج  الذي  املراهق  والطفل/  الوالدين  بين  العالقات  في  يتحدد 
والتحرر   للتطلعات  الشرارة  لإلبن  تعطي  والطاقة   بالحيوية  ومفعمة  متنوعة 

املستقبل   في  املهنية  الخيارات  عن  البحث    .(Drobot, & Paloş 2010)نحو 
لغيات    ويمكن نتيجة  الخيرة   الرتبة  في  جاء  الوالدي  التحفيز  أن  نالحل  أن 

السرة  داخل  والتوجيه  اإلرشاد  أشكال  كل  يتضمن  الذي  العام  السري  املناخ 
ويجعل منها بيئة يكتشف فيها الطفل واملراهق قدراته ويختبر مهاراته وكفاءاته  

بش وإنمائها  تطويرها  على  ويعمل  وقد  املهنية  سليم.  بيزورنو  كل  دراسة  وفرت 
كيف    (Pizzorno & al,2014)وزمالئها   حول  مهمة  جد  معلومات  إيطاليا  في 

املهنية   الخيارات  تحفيز  على  والم  لألب  السردية  القصص  رواية  تساعد 
اإلتجاهات  أن  الى  التنبيه  ينبغي  استقرارا.  أكثر  املهنية  الهوية  لألطفال وتجعل 

الدين والسرة في التطلعات املهنية لألبناء؛  دعمة لدور الو البحثية السائدة وامل
قراراته   واتخاذ  مشروعه  صياغة  في  والطالب  املراهق  استقاللية  تنفي  ال 
أداء البناء   املهنية، فالتدخل املفرط لآلباء في التوقعات الزائدة قد يؤثر على 

 لية. ويسبب لهم ضغطا قد ينعكس سلبا على قراراتهم وخياراتهم املستقب

ا التطلعات  وأظهرت  على  الولى  بالدجة  قائم  للطلبة  املنهي  التصور  أن  لنتيجة 
مهنة   مزاولة  والرغبة  السوق  وتقلبات  الشغل  بعالم  املرتبطة  املستقبلية 
في   الفشل  من  والخوف  الجامعي،  تكوينه  مسار  مع  تتماش ى  التي  املستقبل 

التخر  بعد  التكيف  وصعوبة  واالجتماعي  املنهي  البحث االندماج  نتيجة  عن    ج 
مهنة خارج تخصصه وما كان يتطلع إليه. كما تبين أن البريق االجتماعي للمهنة  
اجتماعي  اعتراف  ذات  مهنة  عن  فالبحث  الطالب،  تصور  في  بقوة  حاضرا  كان 
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أن   الجدول  خالل  من  )يتضح  بين  تراوحت  املجاالت  ( 2.48  -1.89متوسطات 
ما نوعا  متقاربة  النسبية  الوزان  الكلية  وجاءت  الدرجة  أما  فقد    مارةستلإل ، 

قدره نسبي  وزن  على  أنمم(.  %74.47)  حصلت  على  يدل  الدعم  دور    ا 
جاء بدرجة    ةلدى طلبة الجامع  بلورة تصور املشروع املنهيفي  االجتماعي املدرك  

متوسطة. وحصل مجال تطلعات املستقبل على املرتبة  الولى بوزن نسبي قدره  
على  82.85%) للمهنة  االجتماعية  املكانة  مجال  وحصل  مرتفع.  بدور  أي   )

نسبي   بوزن  الثانية  )املرتبة  مجال    (%79.33قدره  أما  مرتفع،  دور  بمستوى 
( قدره  نسبي  بوزن  الثالثة  الرتبة  في  جاء  فقد  االسري  ( %72.40التوجيه 

ومستوى دور متوسط، وجاء في الخير مجال تحفيز الوالدين بوزن نسبي قدره  
بين مستويات  63.29%) تعكس النتيجة الحالية التفاوت  ( ومستوى متوسط. 

زبانة، حيث كشفت النتيجة    ا يدركها طلبة الدعم االجتماعي كم جامعة أحمد 
املشروع   تصور  بلورة  في  السري  والتوجيه  الوالدين  دعم  في  نقص  وجود  عن 
الوالدين   دعم  أهمية  عديدة  دراسات  ناقشت  وقد  الطالب.  لدى  املنهي 
والتفاعل السري مع املراهقين والشباب في نموهم املنهي وتطوير أفكارهم حول  

طلعون إليها، ووجدت إرتباط بين توقعات مهنة الوالدين  ستقبل التي يت مهنة امل
، وتتحدد أشكال الدعم الوالدي في (Sawitri & al, 2014)وتطلعات املراهقين  

تطلعات أبنائهم وطموحاتهم  حول  بين الوالدين والبناء  املحادثات والنقاشات 
أو   القريب  املستقبل  في  فعله  يريدون  ماذا  وعن  حضاملهنية  إن  ور البعيد. 

جد   دورا  سيؤدي  وللمراهق  للطفل  املهنية  الذات  تكوين  سيرورة  في  الوالدين 
كما   توقعاته،  حول  الغموض  وإزالة  رؤيته،  وتوضيح  خططه   تعديل  في  مهم 
املهنية   شخصيته  بلورة  لجل  املستقبل  في  السلس  باإلنخراط  له  يسمحان 

 وتحقيق الذات.  

 
 

الحديث  في  التربوي  الدب  ثالث  ويذهب  رأس عن وجود  )أ(  الدعم:  من  أنواع  ة 
الى   الوصول  للشاب  يسمح  الذي  املادي  الدعم  في  ويتمثل  لألسرة  املالي  املال 
املنهي:   املال  )ب(رأس  منهي؛  طابع  ذات  معلومات  لجمع  بأنشطة  والقيام  املوارد 
تصرف   تحت  ويضعونها  الوالدان  يمتلكها  التي  والقدرات  املهارات  جملة  وهو 

تطوير  أبنائهم   أجل  والذي  من  االجتماعي  املال  رأس  )جـ(  الشخصية؛  ملكاتهم 
تفاعالت  عنه  ينتج  الذي  املراهق  والطفل/  الوالدين  بين  العالقات  في  يتحدد 
والتحرر   للتطلعات  الشرارة  لإلبن  تعطي  والطاقة   بالحيوية  ومفعمة  متنوعة 

املستقبل   في  املهنية  الخيارات  عن  البحث    .(Drobot, & Paloş 2010)نحو 
لغيات    ويمكن نتيجة  الخيرة   الرتبة  في  جاء  الوالدي  التحفيز  أن  نالحل  أن 

السرة  داخل  والتوجيه  اإلرشاد  أشكال  كل  يتضمن  الذي  العام  السري  املناخ 
ويجعل منها بيئة يكتشف فيها الطفل واملراهق قدراته ويختبر مهاراته وكفاءاته  

بش وإنمائها  تطويرها  على  ويعمل  وقد  املهنية  سليم.  بيزورنو  كل  دراسة  وفرت 
كيف    (Pizzorno & al,2014)وزمالئها   حول  مهمة  جد  معلومات  إيطاليا  في 

املهنية   الخيارات  تحفيز  على  والم  لألب  السردية  القصص  رواية  تساعد 
اإلتجاهات  أن  الى  التنبيه  ينبغي  استقرارا.  أكثر  املهنية  الهوية  لألطفال وتجعل 

الدين والسرة في التطلعات املهنية لألبناء؛  دعمة لدور الو البحثية السائدة وامل
قراراته   واتخاذ  مشروعه  صياغة  في  والطالب  املراهق  استقاللية  تنفي  ال 
أداء البناء   املهنية، فالتدخل املفرط لآلباء في التوقعات الزائدة قد يؤثر على 

 لية. ويسبب لهم ضغطا قد ينعكس سلبا على قراراتهم وخياراتهم املستقب

ا التطلعات  وأظهرت  على  الولى  بالدجة  قائم  للطلبة  املنهي  التصور  أن  لنتيجة 
مهنة   مزاولة  والرغبة  السوق  وتقلبات  الشغل  بعالم  املرتبطة  املستقبلية 
في   الفشل  من  والخوف  الجامعي،  تكوينه  مسار  مع  تتماش ى  التي  املستقبل 

التخر  بعد  التكيف  وصعوبة  واالجتماعي  املنهي  البحث االندماج  نتيجة  عن    ج 
مهنة خارج تخصصه وما كان يتطلع إليه. كما تبين أن البريق االجتماعي للمهنة  
اجتماعي  اعتراف  ذات  مهنة  عن  فالبحث  الطالب،  تصور  في  بقوة  حاضرا  كان 
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أساس ي  مكون  هو  املحلي؛  مجتمعه  في  مركزا  وتكسبه  كبيرة،  مالية  ثروة  وتدر 
لدى   املنهي  املشروع  تصور  في  ا ومركزي  هذه  بعض  الطالب،  تدعمها  لنتيجة 

    .(Trottier & al, 1997  ؛2010الدراسات امليدانية ) زروالي، 

الفرضية ال مناقشة   "و   :  ولىنتائج  فروق  نصها  الذكور  دالة احصائيا  توجد  بين 
لب  البناء  تأهيل  في  السرة  دور  تقييم  في  في  املنهيلورة  واإلنا   للتحقق    ."مشروعهم 

ا تم  الفرضية  اختبا من  في  ستخدام   موضح  هو  كما  الفروق.  لداللة  "ت"  ر 
 الجدول. 

 .  تبعا للجنس شروع املنهيلورة املق في تقييم دور السرة في تأهيل البناء لبو الفر   (7الجدول )

املتوسط   العينة  الجنس البعاد 
 الحسابي

االنحراف  
 املعياري 

اختبار 
 ت  

درجة  
 الحرية 

القيمة 
 Sigاالحتمالية

مستوى  
 لة الدال

الدرجة 
 لكلية ا 

- 0.27 2.23 41 ذكور 
0.560 

غير  0.57 118
 دال

 79 إنا 

مستوى   عند  احصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  الجدول  من  على    0.05تبين 
لألداة ومجاالتها الربعة. في تقييم دور الدعم االجتماعي املدرك   الدرجة الكلية 

الج متغير  الى  تعزى  املنهي  املشروع  تصور  النتفي  تتفق  دراسة  نس.  مع  يجة 
والكوشة،   دراسات  ،  Lim & Lee, 2014)؛  2020)معايرة  أظهرت  حين  في 

بين   (. وفي الحالة  2016؛ عيالن،  2017الجنسين )بوزريبة،  أخرى وجود فروق 
الولى؛ فإن غياب الفروق بين الجنسين في تطلعاتهم نحو املشروع املنهي؛ يشير  

الدعم   أنشطة  تدعيم  أهمية  من  الى  لكال  االجتماعي  والسرة  الوالدين  طرف 
تماثال في الهداف وبناء مهنة املستقبل.   إن اتساع    الجنسين، طاملا أن هناك 

مساحة الهشاشة االجتماعية وضئالة فرص التوظيف جعل الشباب من كال 
من أجل وضع خططهم لتأمين حاجاتهم في  الجنسين يتجهان صوب املستقبل  

املهنية. وفي كل مناطق العالم تقريبا قيق طموحاتهم  العيو وتوفير فرص لتح

 
 

الدعم   عن  والبحث  املنهي  النضج  في  واإلنا   الذكور  بين  متسق  توجه  هناك 
دراسة في   لتحقيق النجاح الدراس ي وبلورة املشروع املنهي، وقد أظهرت  الوالدي 

والتعلم  الصين   التقدم   أهمية  إلى  والنساء  الرجال  نظرة  بين  تشابه  أوجه 
الخارجيةوا التوظيف  لفرص  هذه (Irene & Hang-yue, 2002)   في  لكن   .

للعديد  بلورة مشروع البناء، فتبعا  النتيجة ال تنفي تدخل الدوار الجنسية في 
ملهنة   باتجاهات وتوقعات الب  يتأثر  من النماط الثقافية السائدة الزال اإلبن 

البنت بتصورات واتجاهات الم. إ تتأثر  الحاملستقبل كما  اصل في ن التضارب 
االسري  الدعم  من  انطالقا  املنهي  املشروع  تصورات  إزاء  الجنسين  بين  الفروق 
والوالدي يؤكد لنا أهمية املطالبة باملزيد من الدراسات لفهم أكثر لطبيعة هذه  
على   بناء  تأثير الوالدين وتوقعاتهم  درجة  الفروق في املجتمع الجزائري ومعرفة 

 أدوارهم الجنسية. 

في تقييم  دالة احصائيا  توجد فروق  نصها "و :  الثانية فرضية  نتائج الشة  اقمن
وللتحقق    .تبعا للتخصص"  شروعهم املنهيلورة املدور السرة في تأهيل البناء لب 

في   موضح  هو  كما  الفروق.  لداللة  "ت"  اختبار  استخدام   تم  الفرضية  من 
 الجدول. 

 شروع املنهي . لورة املفي ب ماعيالدعم اإلجتر في تقييم دو  التخصصاتق بين و الفر   (8الجدول )

املتوسط   العينة  التخصص  البعاد 
 الحسابي

االنحراف  
 املعياري 

اختبار 
 ت  

درجة  
 الحرية 

مستوى  
 الداللة 

التوجيه 
 السري 

 علوم
 تكنولوجيا و 

62 2.30 3.86 3.083 118 0.00 

 4.81 2.03 58 أن -أج علوم 

تحفيز 
الوالدي 

 علوم
 يا تكنولوجو 

62 1.92 3.50 0.699 118 0.48 
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أساس ي  مكون  هو  املحلي؛  مجتمعه  في  مركزا  وتكسبه  كبيرة،  مالية  ثروة  وتدر 
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ا تم  الفرضية  اختبا من  في  ستخدام   موضح  هو  كما  الفروق.  لداللة  "ت"  ر 
 الجدول. 

 .  تبعا للجنس شروع املنهيلورة املق في تقييم دور السرة في تأهيل البناء لبو الفر   (7الجدول )

املتوسط   العينة  الجنس البعاد 
 الحسابي

االنحراف  
 املعياري 

اختبار 
 ت  

درجة  
 الحرية 

القيمة 
 Sigاالحتمالية

مستوى  
 لة الدال

الدرجة 
 لكلية ا 

- 0.27 2.23 41 ذكور 
0.560 

غير  0.57 118
 دال

 79 إنا 

مستوى   عند  احصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  الجدول  من  على    0.05تبين 
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املهنية. وفي كل مناطق العالم تقريبا قيق طموحاتهم  العيو وتوفير فرص لتح

 
 

الدعم   عن  والبحث  املنهي  النضج  في  واإلنا   الذكور  بين  متسق  توجه  هناك 
دراسة في   لتحقيق النجاح الدراس ي وبلورة املشروع املنهي، وقد أظهرت  الوالدي 

والتعلم  الصين   التقدم   أهمية  إلى  والنساء  الرجال  نظرة  بين  تشابه  أوجه 
الخارجيةوا التوظيف  لفرص  هذه (Irene & Hang-yue, 2002)   في  لكن   .

للعديد  بلورة مشروع البناء، فتبعا  النتيجة ال تنفي تدخل الدوار الجنسية في 
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في تقييم  دالة احصائيا  توجد فروق  نصها "و :  الثانية فرضية  نتائج الشة  اقمن
وللتحقق    .تبعا للتخصص"  شروعهم املنهيلورة املدور السرة في تأهيل البناء لب 

في   موضح  هو  كما  الفروق.  لداللة  "ت"  اختبار  استخدام   تم  الفرضية  من 
 الجدول. 

 شروع املنهي . لورة املفي ب ماعيالدعم اإلجتر في تقييم دو  التخصصاتق بين و الفر   (8الجدول )

املتوسط   العينة  التخصص  البعاد 
 الحسابي
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 املعياري 
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 3.96 1.87 58 أن -أج علوم  ن

املكانة 
االجتما 

عية 
 للمهنة

 علوم
 تكنولوجيا و 

62 2.33 3.77 1.219- 118 0.22 

 3.67 2.42 58 أن -أج علوم 

تطلعات  
للمستق

 بل

 علوم
 تكنولوجيا و 

62 2.52 3.70 1.276 118 0.20 

 2.95 2.44 58 أن -أج علوم 

الدرجة 
 ية الكل

 علوم
 تكنولوجيا و 

62 2.27 0.29 1.619 118 0.10 

 0.25 2.19 58 أن -أج علوم 

 

الكلية   الدرجة  على  دالة  فروقا  هناك  تكن  لم  فإنه  الجدول  في  موضح  هو  كما 
املنهي   واملستقبل  للمهنة،  االجتماعية  املكانة  الوالدين،  تحفيز  ومجال  لألداة 

بينما وجدت فرو  ال املرافقة السرية لصالح طلبة معهد  قا دالة في مج املدرك، 
والكوشة،   )معايرة  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  والتكنولوجيا،  العلوم 

كقاعدة لدعم  2020 املرافقة السرية  أهمية  لنا مدى  تفسر  النتيجة  (. وهذه 
العلوم  طلبة  على  حصرا  التأثير  هذا  وكان  للطالب،  املهنية  التصورات 

املقررات التي يتلقاها طالب التخصصات العلمية   ا؛ بحكم طبيعةوالتكنولوجي
يناسب  شغل  أو  وظيفة  عن  والبحث  التخرج  بعد  ملا  الكبير  واإلنشغال 
التخصص الكاديمي. ويمكن أن نفهم هذه النتيجة في سياق الثقافة الجزائرية 
باقي   من  أكثر  العلميين  أبنائها  من  السرة  انتظارات  سقف  يرتفع  التي 

يالت وهذا  العلمي خصصات،  التخصص  تجاه  االجتماعية  التمثالت  الى  رجع 

 
 

أوفر   التوظيف  حظوظ  أن  السرة  تعتقد  حيث  العمل؛  سوق  في  ومخرجاته 
 لهذا التخصص من تخصص علوم إنسانية واجتماعية. 

الفرضية  مناقشة   فروق  :  الثالثة نتائج  احصائيا  توجد  دور  دالة  تقييم  في 
في   االجتماعي  املنهامللورة  ب الدعم  السكن"  يشروع  ملنطقة  من    .تبعا   وللتحقق 

كما  الفروق.  لداللة  الحادي   التباين  تحليل  اختبار   استخدام   تم  الفرضية 
 هو موضح في الجدول. 

 تبعا ملنطقة السكن  شروع املنهي  لورة املبالدعم االجتماعي في ق في تقييم دور و الفر   (9الجدول )

مجموع  االبعاد 
 املربعات 

درجة  
 لحرية ا 

متوسط 
 ملربعات ا 

مستوى   ف
 الداللة 

الدعم  تقييم دور 
لورة بالجتماعي في 

   شروع املنهي امل

بين  
 املجموعات

374.473 118 187.237 1.943 0.148 

داخل 
 املجموعات

11276.852 96.383 

  11651.325 الكلي

كن في يظهر من الجدول عدم وجود فروق دالة احصائيا تعزى الى منطقة الس
ور اإلدراك االجتماعي في بلورة املشروع املنهي للطالب على الدرجة الكلية تقييم د

)زقاوة،   دراسة  مع  النتيجة  تتفق  الربعة.  الفرضية  2019ومجاالتها  نتيجة   .)
وقيمي   واجتماعي  روحي  ككيان  السرة  أهمية  لنا  عن   -تؤكد  النظر  بغض 

الجغرافي ودعم   -موقعها  البناء  مرافقة  ت في  بناء  في  املستقبلية،  هم   صوراتهم 
وإذا كان لبناء أسر املدينة حظوظ في تشكل تصوراتهم املهنية  لعوامل عديدة  
أو   الئق،  حر  عمل  وظيفة أو  ممارستهما   للوالدين،  التعليمي  املستوى  كارتفاع 
معنويا   دعما  اآلخرون  هم  يتلقون  الريف  أسر  أبناء  فإن  الدخل؛  إرتفاع 

ل  مستمرا  در وتشجيعا  نجاح  أسرهم.  تحقيق  إعانة  أجل  من  مميز  ومنهي  اس ي 
للوالدين   االجتماعي  بآخر  –فالدعم  أو  السر،    -بشكل  كل  لدى  موجود  هو 
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املقررات التي يتلقاها طالب التخصصات العلمية   ا؛ بحكم طبيعةوالتكنولوجي
يناسب  شغل  أو  وظيفة  عن  والبحث  التخرج  بعد  ملا  الكبير  واإلنشغال 
التخصص الكاديمي. ويمكن أن نفهم هذه النتيجة في سياق الثقافة الجزائرية 
باقي   من  أكثر  العلميين  أبنائها  من  السرة  انتظارات  سقف  يرتفع  التي 
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أوفر   التوظيف  حظوظ  أن  السرة  تعتقد  حيث  العمل؛  سوق  في  ومخرجاته 
 لهذا التخصص من تخصص علوم إنسانية واجتماعية. 

الفرضية  مناقشة   فروق  :  الثالثة نتائج  احصائيا  توجد  دور  دالة  تقييم  في 
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)زقاوة،   دراسة  مع  النتيجة  تتفق  الربعة.  الفرضية  2019ومجاالتها  نتيجة   .)
وقيمي   واجتماعي  روحي  ككيان  السرة  أهمية  لنا  عن   -تؤكد  النظر  بغض 

الجغرافي ودعم   -موقعها  البناء  مرافقة  ت في  بناء  في  املستقبلية،  هم   صوراتهم 
وإذا كان لبناء أسر املدينة حظوظ في تشكل تصوراتهم املهنية  لعوامل عديدة  
أو   الئق،  حر  عمل  وظيفة أو  ممارستهما   للوالدين،  التعليمي  املستوى  كارتفاع 
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ل  مستمرا  در وتشجيعا  نجاح  أسرهم.  تحقيق  إعانة  أجل  من  مميز  ومنهي  اس ي 
للوالدين   االجتماعي  بآخر  –فالدعم  أو  السر،    -بشكل  كل  لدى  موجود  هو 
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مثل   عديدة  ديمغرافية  لعوامل  يخضع  وتأثيره  الدعم  هذا  مستويات  وتبقى 
وجود   فإن  ثانية  جهة  ومن  الوالد...الخ.   عدد  الدخل،  التعليمي،  املستوى 

تحدي بعض املشكالت والنقائص التي تعاني منها  امعة سمح له ب الطالب بالج 
في  الساسية   املهارات  بعض  اكتساب  واستطاع  النائية،  منطقته  في  أسرته 
فإن   وسوسيولوجيا  الطالبي.  املجتمع  داخل  املهنية  واختياراته  املشروع  تصور 

كما كان في  مفهوم املكان اعتراه الكثير من التغير، فلم يعد الريف مجاال مغلقا 
ملناطق  عه وخلق  الفالحية  لالستثمارات  واسع  انتشار  فهناك  سابقة،  ود 

تعززت   غليزان، فقد  بوالية  في منطقة سيدي خطاب  الحال  كما هو  صناعية 
ومصنع كوسيدار لتصليح   TAYALبمصانع متنوعة مثل مصنع النسيج تايال 

وه زوال  وضعية  في  الشكل  بهذا  فالريف  اللين.  الحديد  الى  أنابيب  يتعرض  و 
وأنماط  ح التقليدية  الكثير من مظاهره  تغيب  التمدين؛ وشيئا فشيئا  الة من 

يتموضعوا   أن  إما  عليهم  كان  والشباب  السر  فإن  لذلك  القديمة،  العيو 
توقعات في  للمستقبل وبناء  جديدة  تمثالت  لدخهم  ضمن هذا التحول، فتنموا 

اإلنتقال   أو  محليا،  الحاصل  التغير  مجارات  اسياق  نحو  التي  والهجرة  ملدينة 
تستقطب موجات بشرية واسعة. تبقى حدود الدراسة الحالية تدفعنا الى عدم  
وتصور   املنهي  الوعي  تشكل  في  السكن  منطقة  متغير   تأثير  في  النهائي  الحسم 

 معالم املشروع املنهي للشباب في عالقته بمرافقة الوالدين والسرة.  
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تستقطب موجات بشرية واسعة. تبقى حدود الدراسة الحالية تدفعنا الى عدم  
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 الطالب  دىل أنماط الشخصية ة في عالقتها باملهني اتالختيار امليول و 
 - قراءة في مقياس امليول والهتمامات لهولند -

Career choices and preferences in relation to students' personality 
types, a reading in the interests and tendencies scale by Holland 

 2ين أ.د آمنة ياس 
 2ة وهران معجا -أستاذة التعليم العالي، كلية العلوم الجتماعية 

 مديرة مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية 

 
 

 امللخص:

الضوء  تسلط  حيث  التناول  موضوع  حيث  من  أهمية  الحالية  الدراسة  تكتس ي 
شقها الدراس ي واملنه ي، وكيف  كيفية تحديد معالم بناء املشاريع الشخصية املستقبلية في 

في واالهتمامات  امليول  مقاييس  من  االستفادة  لدى   يمكن  املهنية  االختيارات  على  التعرف 
 ريبة من أنماط الشخصية لدخهم.الطالب، التي تكون ق

أداة  معالجة  خالل  من  الشخصية،  حول  "هولند"  أعمال  على  هنا  الباحثة  وركزت 
وتفيد في   التفضيل املنهي لدى الطالب،  في دراسة  تحديد سمات وأنماط الشخصية مهمة 

 لجرد الشخص ي لهولند".لدخهم، واملتمثلة في "مقياس ا

وخلصت الدراسة إلى تأكيد أهمية الداة في عمل االرشاد والتوجيه املدرس ي واملنهي، 
االختيار  في  ومساعدتهم  الشخصية،  وأنماط  الطالب،  ميول  كشف  على  قدرتها  ومدى 

 .املنهي، وفي اختيار مهنة املستقبل 

 ج الدراسة.ختاما، قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات بناء على نتائ

 الكلمات املفتاحية:  
 أنماط الشخصية؛ امليول واالهتمامات؛ مهن املستقبل، مقياس هولند. 
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