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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل أجمعين 

وبعد ،،،

في الفترة الحالية يجري االستعداد للتوعية بخيارات الطالب من المواد الدراسية 

وسماته  رغباته  على  بناًء  خياراته  لتحديد  الجدي  بالتفكير  الطالب  يبدأ  حيث 

الشخصية باعتبار هذه الفترة مهمة في حياته ألنها تساعده في تحديد مستقبله 

التعليمي والمهني، وهذا مما الشك فيه ال يتأتى إال بتكاتف الجهود وتوفر األدوات 

برامج  تكون  أن  البداية   منذ  ارتأينا  وقد  الصحيح.  لالختيار  المساعدة  والعوامل 

التوعية مكثفة وهادفة بالتواصل مع رؤساء األقسام ومشرفي  التوجيه المهني 

لألخصائيين  التوعية  برنامج  ينقلون  بدورهم  والذين  التعليمية  المحافظات  في 

في المدارس .وهنا يبرز دور األخصائي جلًيا حيث يكون الموجه للطالب  بمشاركة 

ولي األمر لكي تكون العملية أقرب ما تكون تكاملية.

القضايا  من  بالعديد  يحفل  المهني  النجاح  مجلة  من  الثالث  العدد  كان  وإذا 

استعدادات  حول  يركز  اإلصدار  هذا  فإن  المهني  بالتوجيه  ترتبط  التي  والمواضيع 

المجتمع التربوي في السلطنة لتوفير الدعم ألبنائنا الطالب والذين ينتظر منهم 

فالمركز  المقبلين،  الشهرين  خالل  المهنية  خياراتهم  بشأن  مهمة  قرارات  اتخاذ 

الوطني للتوجيه المهني إذ يسخر كل الجهود لتوفير كل الدعم ألبنائنا الطالب 

فإنه ينشد تكاتف الجهود من قبل كافة مؤسسات المجتمع ويعول كثيرا على 

الدور الكبير ألسرة الطالب في توفير الدعم والمساندة. 

ونسأل المولى جلت قدرته أن نكون بعددنا الثالث هذا قد حققنا تطلعاتكم 

في إظهار هذه المجلة بالصورة التي نسعى جميعا ألجلها، كما نرجو أن تساعد 

لدى  الدراسية  المواد  اختيار  حول  التوعية  من  مزيد  نشر  في  الموضوعات  هذه 

المستفيدين من خدمة التوجيه المهني .وإذ تشرفنا باإلطالع على مالحظاتكم 

فإننا  المهني  النجاح  مجلة  تطوير  بشأن  السابقة  الفترة  خالل  وردتنا  التي  القيمة 

نتمنى استمرارية تواصلكم الرائع  ليستمر العطاء.

د/ سناء بنت سبيل البلوشيه
المديرة العامة للمركز الوطني للتوجيه المهني

النجاح المهني
مجلة شهرية يصدرها المركز

الوطني للتوجيه المهني

اإلشراف العام

د/ سناء بنت سبيل البلوشيه

المديرة العامة للمركز 

الوطني للتوجيه المهني

أسرة التحرير

ناهد بنت سبيل الرئيسية

سعيد بن مبارك الغنيمي

أسيا بنت راشد الهنائية

صالح بن عبد اهلل التمتمي

سيف بن حارب الغافري

غريب بن ناصر الضوياني

رياء بنت ناصر المسكرية

التدقيق اللغوي

رحمة بنت خميس البلوشية

ال تتحمل وزارة التربية والتعليم 

أية مسؤولية قانونية جراء ماكتب بالمقاالت 

أو البحوث أو المواضيع المنشورة في مجلة 

النجاح المهني وال تعبر بالضرورة عن رأي 

الوزارة بل تعبر عن رأي كاتبيها. 

كلمة العدد
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التوجيه المهني بين حاجة
 الفرد ومتطلبات المجتمع

يف  رسيعا  تطورا  العامين  املجمتع  تطور  لقد    

ميادين احلياة، وأصبح من الرضوري عىل  خمتلف 

التعلمي أن يساير هذا التطور ويقود التقدم يف اكفة 

جماالت احلياة. ومن مث تطورت أهداف التعلمي الذي 

يسىع إىل إعداد املواطن القادر عىل تمنية املجمتع 

وحتقيق أهدافه. 

أمه  من  املهين  التوجيه  خدمات  أصبحت  وقد 

اخلدمات اليت تسىع املدارس يف سلطنة معان  إىل 

تقدميها للطالب، هبدف مساعدهتم عىل اختيار املواد 

دراسته  يف  املرغوب  التخصص  لنوع  املناسبة  الدراسية 

ملهنة  سيؤهلهم  والذي  العايل  التعلمي  مؤسسات  يف  الحقا 

واستعداداهتم  يتوافق مع ميوهلم واجتاهاهتم  املستقبل مبا 

وقدراهتم، وذلك لتحقيق أعىل درجة من التوافق الخشيص 

واالجمتايع، إىل جانب التوافق املهين.

  ويؤكد املشعان )1993(، عىل أنه جيب أن يبدأ التوجيه 

املدارس  املدارس. مفهمة  تعلميهم يف  أثناء  لألفراد  املهين 

ليست قارصة فقط عىل تمنية خشصيات األفراد ومساعدهتم 

تقوم  التوافق الخشيص يف حياهتم املستقبلية، وإمنا  عىل 

إىل جانب ذلك بتعلميهم أنواعا خاصة من املعارف واملهارات 

اليت تؤهلهم إىل تويل بعض األمعال، ويرى منيس )2000(،  

إن احلاجة إىل التوجيه املهين باملدارس قد ازدادت بسبب 

التطورات اليت حدثت يف املجمتع واليت تمتثل يف :

1. التغريات اليت طرأت عىل األرسة؛ فبعد أن اكنت األرسة 

يه املؤثر الوحيد والفعال يف تنشئة األبناء،  أصبحت اآلن 

واحدة من املؤسسات الرتبوية واالجمتاعية اليت تؤثر فهيم. 

اآلن  وأصبحت  وواحضة،  بسيطة  املجمتع  قمي  اكنت  وقد 

متنوعة ومعقدة؛ مكا أصبح من الصعب عىل الفرد أن خيتار 

أمناطًا معينة من السلوك تتفق مع قمي املجمتع احلديث. ومن 

بدرجة  مسؤولة  املدرسة  أصبحت  فقد  مث 

كبرية عن تنشئة األطفال.

املذهلة؛  والتقنية  العملية  التطورات   .2

والتقنية  العملية  التطورات  أدت  فقد 

التخصصات  عدد  زيادة  إىل  الرسيعة 

العملية وتنوعها، وبالتايل ازدادت جماالت 

أدى  بدوره  وهذا  الدراسية،  التخصصات 

املتعملني  اختيار  مشلكات يف  حدوث  إىل 

يتفق  الذي  الدراسة  يف  التخصص  لنوع 

وقدراهتم، والذي يليب احتياجاهتم وحيقق مطوحاهتم ملهنة 

املستقبل.

التطورات  أثرت  العمل؛  عىل  طرأت  اليت  التغريات   .3

والتجارية  والزراعية  الصناعية  املجاالت  يف  املذهلة  التقنية 

الفنية،  األمعال  االجتاهات حنو  وعىل  العمل،  عالقات  عىل 

مكا تعددت جماالت العمل وتباينت مطالهبا.

املهين  التوجيه  أن  عىل    ،)2005( الداهري  ويضيف   

العمل  عامل  واكتشاف  ذاته،  اكتشاف  عىل  الفرد  يساعد 

قرار مهين  بيهنام من خالل اختاذ  واملوامئة  املهن  أو عامل 

مناسب، ويعترب أساسيا لتحقيق منو الفرد وحصته النفسية 

واملهنية، وكذلك توافقه املهين. 

وأكد تايلور )Taylor, 1994(، عىل أمهية التوجيه املهين 

أكد  مكا  املناسب.  العمل  إجياد  عىل  الفرد  مساعدة  يف 

روهريس )Roehrs, 1992(، عىل أن التوجيه املهين للطالب 

تسىع  اليت  لملدرسة  األساسية  املسؤوليات  من  أصبح  قد 

إىل تمنية توجه التالميذ حنو العمل وتكوين اجتاهات إجيابية 

لدهيم حنو بعض املهن، مكا ازداد دور األرسة يف التوجيه 

ومطالبه،  العمل  خربات  توضيح  طريق  عن  لألبناء  املهين 

والتجشيع عىل االختيار املهين.

زياد السيابي

اخصائي توجية مهني

مدرسة عبداهلل بن وهب

محافظة جنوب الباطنة
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 ومن أكرث فائت الطالب حاجة إىل التوجيه املهين يه فئة 

طلبة الصفوف العارش واحلادي عرش والثاين عرش  حيث 

ميثل هؤالء مرحلة املراهقة املتوسطة، ويه مرحلة من أمه 

وأدق مراحل المنو اإلنساين، فهي املرحلة اليت أطلق علهيا 

 .Critical Stage امس املرحلة احلرجة Erikson أريكسون

وتعترب مرحلة التعلمي العام  يف سلطنة معان هناية مرحلة 

ليكونوا  الطالب  تعد  اليت  املرحلة  ويه  األسايس،  التعلمي 

مواطنني قادرين عىل حتقيق األهداف املرسومة يف املجاالت 

االجمتاعية واالقتصادية والتمنوية املختلفة. ومن هذا املنطلق 

جاءت حاجة الفرد واملجمتع للتوجيه املهين وحرصت كذلك 

حكومة السلطنة عىل االهمتام به حيث توجه هذا احلرص 

التوجيه  ثقافة  لنرش  املهين  للتوجيه  الوطين  املركز  بإنشاء 

املهين إلعداد جيل واع قادر عىل محتل املسؤولية واختاذ 

قرارات تتعلق مبستقبلهم املهين والوظييف.

التوجيه  مصادر  غرف  دور  يظهر 

الطالب  توعية  فرتة  يف  جليا  املهين 

بالصفني   الدراسية  املواد  الختيار 

حيث  عرش  والثاين  عرش  احلادي 

املهين  التوجيه  أخصايئ  يستقبل 

الطالب بالغرفة لتسلميهم االسمتارات 

الدراسية  املواد  باختيار  اخلاصة 

الصادر  التوعية  عرض  واستخدام 

املهين  للتوجيه  الوطين  املركز  من 

املواد  معملات  استضافة  جانب  إىل 

املواد  وتوصيف  لرشح  الدراسية 

كذلك استضافة طالبات الثاين عرش 

املجيدات لعرض جتربهتن يف اختيار 

املواد.

مكا أن غرف مصادر التوجيه املهين 

خشصيات  استضافة  لألخصايئ  تتيح 

ناحجة ومهنيني  وتقدمي عروض إلكرتونية  

فميا يتعلق باختاذ القرار والثقة بالنفس 

ركن  توفر  جانب  إىل  املهين  واالختيار 

وإصدارات  مطبوعات  لعرض  خاص 

املركز التوعوية.  

غرف مصادر التوجيه المهني

الّتوجيه املهين، ط1. الكويت:  1ـ املشعان، عويد سلطان )1993(. 

مكتبة الفالح.

املهين  الّتوجيه  سيلكوجيه   .)2005( حسن  صاحل  الداهري،  2ـ 

دار وائل للنرش. ونظرياته. مّعان: 

3ـ منيس، محمود عبد احللمي، و اكظـم، علـي مهـدي )2006(. تقدير 

احتياجات الّتوجيه املهين لدى طلبة الّصفني احلادي عرش والثاين عرش 

مبحافظة مسقط، ورقة معل مقدمة يف “ملتىق الّتوجيه املهين األول” 

13-15 مايو 2006م، وزارة الرتبية والتعلمي، مسقط.

المراجع

شيخة بنت جمعه السلطية

 مشرفة توجيه مهني

محافظة جنوب الشرقية
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رأي الطالب في مدى االستفادة 

من برنامج التوعية 

الطالب : أحمد بن حمد بن ناصر الرحبي

المدرسة : أبو تمام للتعليم العام)12-11(

الصف: الحادي عشر

نعم لقد استفدت كثريا من النصاحئ والتوجهيات اليت وجهت يل من 

قبل أخصائيي التوجيه املهين باملدرسة وها أنا اآلن أجين مثار تلك 

التوجهيات يف املرحلة األخرية من دراسيت لتحقيق أمنييت بااللتحاق 

بإحدى مؤسسات التعلمي العايل.

الطالب : باسل بن فائل بن حمد الستمي

المدرسة : أبو تمام للتعليم العام )12-11(

الصف: الحادي عشر
ال أنكر أبدا فضل أخصائيي التوجيه املهين يف إرشادي وتوجهيي ملستقبيل 
التعليمي الذي سأصل به حبول هلل إىل املستقبل الوظييف ونظًرا ألن املواد 
التوجيه  أخصائيي  من  بتوجيه  تامة  قناعة  عن  تقبلهتا  أدرهسا  اليت  العملية 
املهين إذ أنين أجد نفيس مهياًئ إلمكال دراسيت اجلامعية سواء داخل السلطنة 

أو خارجها يف ختصص اهلندسة.

منتديات التوجيه واإلرشاد املهين 
 http://ec18.ws/vb/index.php?s=827eb1a6056079565a3997afa6ad5604

وحيوي املنتدى عدة أقسام مهنا:

حوار املرشدين :
وهو منرب للحوار وتبادل األفاكر واخلربات وملناقشة القضايا الرتبوية ولتواصل العاملني 

باحلقل اإلرشادي فميا بيهنم.

اإلرشاد التعليمي واملهين :
و هيمت هذا القسم بلك مايتعلق بتوجيه وإرشاد أبنائنا من حيث اختيار املجال التعليمي 

واملهنة املالمئة لقدراته.

منتدى االستشارات : 
وهو لالستشارات الرتبوية والنفسية وطرح القضايا واملشلكات العامة.

توجيه وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة :  
وخيتص بالتوجيه وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة

مواقع في التوجيه المهني

كلمة الرعاة

كلمات مضيئة من أقوال القائد حضرة صاحب الجاللة 

السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ .

التي  اجلادة  للخطوات  ارتياحنا  عن  نعرب  اأن  ي�سرنا   «

اتخذتها الدوائر احلكومية والقطاع اخلا�ص، خالل الأعوام 

وتوظيف  وتدريب  تعمني  جمال  فـي  املا�سية  القريبة 

اإقبال  نرى  اأن  �سرورنا  دواعي  ملن  واإنه  اجلديدة.   الأجيال 

متزايدا على النخراط فـي جمالت العمل املختلفة، وناأمل 

اأن يكون ذلك موؤ�سرا يدل على وعي متنام لدى جميع اأفراد 

املجتمع باأهمية العمل مهما كان نوعه.”

     من اأقوال القائد: مبنا�سبة النعقاد ال�سنوي  ملجل�ص ُعمان 2006/11/14م 

تنفيذا ملا جاء يف خطاب حرضة صاحب اجلاللة السلطان 

قابوس بن سعيد املعظم حفظه هلل ورعاه يف جمال التعمني 

اهمتاًما  العامين  اإلساكن  بنك  اختذ  والتوظيف  والتدريب 

البنك  كبريًا بالعنرص الوظييف باعتباره جزًءا من رأمسال 

احلقييق ونواته املنتجة يف جمال العمل، وانطالقًا من هذه 

األهداف يمت تأهيل وتدريب املوظفني وفق احتياجات جماالت 

والعملية مما  الوظيفية،  املختلفة هبدف رفع قدراهتم  العمل 

اليت  اخلدمات  بنوعية  االرتقاء  حنو  إجيابية  نتاجئ  حيقق 

بتوظيف  كبرية  أمهية  يويل  أنه  مكا  املواطنني،  إىل  تقدم 

العامنيني وقد  بلغت نسبة التعمني يف هناية 2011/11/30م 

)94,6%( من إمجايل عدد العاملني. 

العامين  اإلساكن  ببنك  العاملني  مجيع  يتقدم  وختامًا 

ملوالنا  السايم  املقام  إىل  والعرفان  الشكر  آيات  بأمسى 

حرضة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

الكرمية  ورعايته  السامية  توجهياته  عىل  ورعاه  هلل  حفظه 

الدمع  الرشيدة عىل  احلكومة  إىل  موصول  والشكر  للبنك، 

املتواصل الذي تقدمه للبنك لمتكينه من االسمترار يف تقدمي 

خدماته لملواطنني بلك هسولة ويرس. 

www.ohb.co.om
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مهنتي

اختيار التخصص:

ان للسياحة اكن اختيارا ذاتيا استندت  دخويل لكية معمُ

فيه عىل بيئة الواقع برؤية التقبل املساومة عىل االختيار 

وحتديد مسار املستقبل، ألنين كنت أيع معىن التخصص 

أكدت  ذا فكر منتج، مفن هنا  يكون اإلنسان  أن  وكيفية 

عىل رغبيت بالدراسة يف اللكية، ألختصص بعد ذلك يف 

من  الكثري  من خالله  واتضحت يل  الطعام  إنتاج  خدمة 

مجاليات هذا العمل.
حول المهنة: 

الهسلة  األمور  من  ليست  املقاييس  ووضع  الطبخ 

وخاصة عندما تكون يف إحدى الفنادق العاملية، معيل يف 

الفندق يف املطبخ وأنا متخصصة يف صناعة احللويات 

حيث أعترب نفيس مبتدئة، فالعمل يف جمال الطبخ حيتاج 

إىل الدقة والصرب واالنتباه، وكذلك يعمتد عىل بيئة العمل 

اهمتامات  لدي  أن  إىل  باإلضافة  األفراد،  بني  والتعاون 

العربية  السفرة  أساس  يه  اليت  السلطات  إعداد  يف 

والعاملية.

طموح: 

أكتسب  أن  بعد  إقامة مرشوع سيايح خاص  أعزتم 

املعرفة اليت أريد من خالل العمل. 

حاورها ـ هالل بن سالم الزيدي

   استمارات خيارات المواد الدراسية 

   مهنة الطهي
» الطاهي فنان يتقن صناعة السياحة والضيافة«

االسم :  سارة بنت محمد الرحبية.

العمر:  واحد وعشرون ربيًعا.

التخصص :  خدمة إنتاج الطعام من كلية عمان للسياحة.

المهنة :  الطهي.

مكان العمل :  فندق جراند حياة مسقط ثم )كيك جاليري(.

يمت اإلعداد السمتارات خيارات املواد الدراسية من قبل املركز الوطين للتوجيه املهين، وذلك بعد استالم 
اخلطة الدراسية، حيث يمت تصممي اسمتارات خاصة باملدارس اخلاصة األحادية اللغة والثنائية اللغة للصفني 
احلادي عرش والثاين عرش، مكا يمت تصممي اسمتارات الصفني احلادي عرش والثاين عرش لملدارس احلكومية، 
وذلك وفقا للخطة الدراسية املعمتدة، حيث سيمت توزيع اسمتارات اخليارات للطالب يف هشر فرباير 2012م 
الختيار املواد الدراسية، وفقا للرباجم الدراسية اليت يرغبون يف االلتحاق هبا بعد إهناهئم لدبلوم التعلمي العام، 
مث يمت توزيعها علهيم يف هشر أبريل 2012م لتأكيد خياراهتم من املواد الدراسية، ومن أبرز مستجدات اخلطة 
الدراسية يف اسمتارات الصف احلادي عرش التطبيق التجرييب ملادة اللغة األملانية واملزمع تطبيقها جتريبيا 

يف مدرستني من مدارس حمافظة مسقط ومدرستني من مدارس حمافظة جنوب الباطنة.

غريب بن ناصر الضوياني
رئيس قسم المناهج 
بالمركز الوطني للتوجيه المهني
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عىل  اإلطالع  إىل  التحليل  هذا  هيدف 
العارش  الصفني  طلبة   خيارات   نتاجئ  
الدراسية-  اخلطة  ملواد  عرش  واحلادي 
عرش  والثاين  عرش  احلادي  الصفني  طلبة 
فيه-  اخليارات  أخذ  ييل  الذي  بالعام 
النوع  ملتغريات  وفقا  النتاجئ  تلك  ومقارنة 
األولية  االجمتايع،واحملافظات،واخليارات 
بإحصائيات  مقارنهتا  إىل  إضافة   ، للطلبة 
اخلطة  تطبيق  وبعد  قبل  السابقة  األعوام 
باملدارس   املهين  التوجيه  وتقدمي  الدراسية 
قام  م،حيث   2008/2007 الدرايس  بالعام 
املركز الوطين للتوجيه املهين بأخذ اخليارات 
عىل مرحلتني : األوىل مرحلة اخليارات األولية 
وبتحليل  علهيا.  التأكيد  مرحلة   والثانية   ،
اخلطة  ملواد  العارش  الصف  طلبة  خيارات 
2011/2010م  الدرايس  للعام  الدراسية 
الطابع  املواد ذات  جند أهنا قد اجتهت حنو 
الطلبة  عدد  نسبة  اكنت  أن  فبعد  العيمل، 
والفزيياء  الكميياء  ماديت  اختاروا  الذين 
 ،)%47( 2010/2009م  الدرايس  بالعام 
خيارات  إحصائيات  النسبة يف  تلك  ارتفعت 
الطلبة للعام الدرايس 2011/2010م  لمتثل 
الصف  طلبة  عدد  إمجايل  عدد  من   )%48(

العارش باملادتني ،وهذا مؤرش جيد عىل جناح 
اخلطة  ملواد  الطلبة  خبيارات  التوعية  محلة 
ذات  املواد  حنو  الطلبة  وتوجيه  الدراسية 
الطابع العيمل  اليت  تعترب متطلبًا أساسيًا 
حيتاجها  اليت  التخصصات  معظم  لدراسة 
فيف  جهة  ومن  حاليًا.  العامين  العمل  سوق 
نسبة  تغريت  والتقانة  والعلوم  األحياء  ماديت 
املادتني،  هاتني  اختاروا  الذين  الطلبة  عدد 
العام  فيف مادة األحياء اكنت نسبهتم خالل 
وأصبحت   )%51( 2010/2009م  الدرايس 
الدرايس  للعام  خبياراهتم   )%49( نسبهتم 
والتقانة  العلوم  مادة  ويف   ، 2011/2010م 

للعام  وأصبحت )%47(  اكنت نسبهتم )%46( 
الدرايس 2011/2010م ، وقد يعزى ذلك إىل 
األساسية  املتطلبات  من  األحياء  مادة  كون 
اكلطب،  العملية  التخصصات  بعض  لدراسة 
مقارنة  ًاعند  جيد  مؤرشًا  يعترب  أنه   مكا 
املادتني من حيث احملتوى العيمل  للك مهنا 
بعض  تتطلب  األحياء  مادة  أن  اعتبار  عىل 
اإلنسانية،وعىل  العلوم  طابع  ذات  املهارات 
تتطلب  اليت  والفزيياء  الكميياء  ماديت  عكس 
يتعلق  فميا  ،أما  عيمل  طابع  ذات  مهارات 
إليه  أشارت  ملا  وفقًا  الرياضيات  مبجموعة 
الدرايس  للعام  الطلبة  خيارات  إحصائيات 
إىل  النتاجئ  أوحضت   فقد  م   2011/2010
أن نسبة عدد الطلبة الذين اختاروا مواد هذه 
املجموعة مل تتغري معا اكنت هيلع خالل العام 
الدرايس 2010/2009م ،وهذا قد يعزى إىل 
البحتة تتطلب  الرياضيات  أن  دراسة مادة  
احلسابية   باملهارات   أكرث  تعمقًا  دراسهتا 

مكهارات التفاضل و التاكمل واهلندسة. 
 أما الصف  احلادي عرش فإن إحصائيات 
بدراسة  رغبهتم  إىل  تشري  الطلبة  خيارات  
املواد ذات الطابع   العيمل من مواد اخلطة 
2011/2010م،  الدرايس  للعام  الدراسية 
الصف  طلبة  خيارات  مع  يتفق  ما  وهو 
أشارت  حيث  املواد،  هذه  لدراسة  العارش 
من   )%49( نسبته  ما  أن  اإلحصائيات  
عرش  احلادي  الصف  طلبة  عدد  إمجايل 
الرياضيات  مادة  بدراسة  يرغبون  الذين 
بيمنا  الدرايس2011/2010م  للعام  البحتة  
العام  خالل  املادة  هبذه  نسبهتم   اكنت  
وباملقابل   .)%46( 2010/2009م  الدرايس 
مادة  بدراسة  الراغبني  نسبة  اخنفضت  فقد 
للعام   )%54( من  التطبيقية  الرياضيات 
 )%51( لتصبح  2010/2009م  الدرايس 
هذا  2011/2010م،ويعترب  الدرايس  للعام 

مادة   لدراسة  الطلبة  توجه  حنو  جيد  مؤرش 
أحد  أهنا   اعتبار  عىل  البحتة  الرياضيات 
رشوط  دراسة ختصصات  الطب واهلندسة 
العايل.  التعلمي  مبؤسسات  احلاسوب  وعلوم 
تغريت  فقد  العلوم  مواد  مجموعة   أما 
الدرايس  للعام  الطلبة  خيارات  نسب  كذلك  
الكميياء  ماديت  فيف   م    2011/2010
 )%48( نسبته  ما  متثل  أصبحت  والفزيياء 
املادتني   من  الطلبة يف لك  عدد  من إمجايل 
التوايل  عىل  و)%46(  بعد أن اكنت )%45 ( 
2010/2009م،  الدرايس  بالعام   لملادتني 
والعلوم  األحياء  مباديت  يتعلق  فميا  أما 
الراغبني  والتقانة فقد اخنفضت نسبة الطلبة 
إىل   )%53  ( من  األحياء  مادة  بدراسة 
هبذه  الطلبة  خيارات  يف  )51%(،والالفت 

الراغبني  بنسبة عدد  ارتفاع بسيط  املجموعة 
)%44( من  والتقانة  العلوم  مادة  دارسة  يف 
 )%46( إىل  الدرايس2010/2009م  بالعام 
م،  الدرايس2011/2010  بالعام  خبياراهتم 
وقد يعود ذلك لطبيعة حمتوى هذه املادة واليت 
تعترب من املواد اليت حتتاج إىل مهارات ذات 
ومبقارنهتا  أنه  إال   ، اإلنسانية  العلوم  طابع 
املواد  من  أيضًا  اليت يه  األحياء  مادة  مع 
العلوم  طابع  ذات  مهارات  إىل  حتتاج  اليت 
الذين  الطلبة  عدد  نسبة  أن  جند  اإلنسانية 
وهذا  أعىل  األحياء  مادة  بدراسة  يرغبون 
حيث  من  املادتني  مقارنة  عند  جيد  مؤرش 
احملتوى العيمل للك مهنا،وما يتطلبه دراسة 
بعض التخصصات مبؤسسات التعلمي العايل 
تلك  لدراسة  كرشط  املادة  هذه  دراسة  من 

التخصصات. 

تحليل خيارات طلبة الصفين العاشر 

والحادي عشر لمواد الخطة الدراسية

إعداد : سيف بن حارب الغافري

رئيس قسم البحوث
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قراءات في التوجيه المهني

 يستعرض  كتاب “التوجيه املهين و نظرياته” مجموعة من أمه  القضايا اليت تتعلق بالتوجيه 
واالختيار املهين حيث اشمتل عىل تسع وحدات رئيسة ركز فهيا عىل التوجيه املهين، نشأته 
التوجيه  أساليب  وموحضًا  والتعليمي  املهين  االختيار  مع  وعالقته  وأسسه  وأهدافه  وتطوره 
والثانية  األوىل  الوحدتني  يف  يتناول  أنه  مكا  التعلمي.  أنواع  عىل  الطلبة  توزيع  يف  املهين 
نظريات التوجيه واالختيار املهين حيث يتعرض لبعض هذه النظريات كنظرية )سوبر(، ونظرية 
) جزينربغ( ونظرية )آن رو( ونظرية )التعمل(,أما يف الوحدة الثالثة فقد حبث الكتاب يف أمهية 

الوظيفية مث تصنيف  التصنيف والتوصيف املهين وأسسه والعوامل اليت تؤثر عىل الصورة 
وتصنيف  القدرات  أساس  عىل  املهن  وتصنيف  امليول،  أساس  عىل  العمل  وتصنيف  هوالند 
الكتاب كيفية  التدريب املهين يف األردن. ويناقش  العربية، و تصنيف مؤسسة  العمل  منمظة 
اختاذ القرار املهين. أما الوحدة األخرية فقد اهمت الكتاب بقضية التوجيه املهين لملرأة وبني 
للقيام  النفسية، ودعا املؤسسات الرتبوية واالجمتاعية  للعمل وأثره عىل حصهتا  حاجة املرأة 

بدورها يف دمع التوجيه املهين للفتيات وإزالة العوائق اليت تواجه الفتيات يف جمال العمل.

إعداد : رحمة بنت خميس البلوشية

باحثة تربوية - قسم البحوث

دائرة الدراسات والدعم الفني

 )التوجيه المهني ونظرياته, 1999 (

 الكاتب: جودت عزت عبد الهادي

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن

من األمور اليت طاملا يتساءل الطلبة عهنا هو كيفية اختيار 
خيتار  أن  فبعد  االختيارية(  )املواد  الثانية  املجموعة  مواد 
التطبيقية(  أو  )البحتة  األوىل  املجموعة  من  مواده  الطالب 
يكون هيلع اختيار ثالث مواد فقط من مواد املجموعة الثانية 

وهنا يتكرر السؤال ما األفضل اختياره؟ وكيف أختار؟
وملعرفة آلية االختيار الصحيح عليك عزيزي الطالب/ عزيزيت 

الطالبة اتباع اآليت:
يكون اختيارك لملواد حسب توجهك األول أي التخصص 
الذي أردت أن تدرسه مراعيا املواد املناسبة للتخصص من 

املجموعتني األوىل والثانية.  
اخرت املواد مراعًيا مليولك ورغباتك فإذا اكن لديك ميول يف 

جانب ميكنك التطوير من مهاراتك باختيار املادة املناسبة.
ال تصغ لألصدقاء فميا يتعلق باختيارك ركز عىل هدف 

حمدد يقربك من حتقيق مطوحك.
والديك يف  وشارك  املهين  التوجيه  أخصايئ  إىل  إجلأ 

االختيار.
مدى  مراعاة  املواد  اختيار  عند  الوافدين  الطالب  عىل 

تناسهبا مع التخصصات والرباجم املطروحة يف بلدمه. 

من موضوعات منتدى التوجيه المهني
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بحث في التوجيه المهني

)الخشصية،  العوامل:  أثر  معرفة  الدراسة إىل  هدفت هذه 

واملهنية،  واالقتصادية،  التعلميية،  والرتبوية  واالجمتاعية، 

اخلطة  ملواد  عرش  احلادي  طلبة  اختيار  عىل  واإلعالمية( 

الدراسية يف املدارس احلكومية باحملافظات التعلميية اآلتية: 

الرشقية(  الداخلية، جنوب  الباطنة، مسقط،  )الربميي، مشال 

قراراهتم،  عىل  عامل  لك  تأثري  درجة  ومدى  معان،  بسلطنة 

ومقارنة أثر اختالف اجلنس، واحملافظة التعلميية عىل قرارات 

الطلبة.

وتكونت عينة الدراسة من )816( طالبا وطالبة، مهنم )413( 

جممتع  من   )%2.83( نسبته  ما  أي  طالبة  و)403(  طالبا، 

عينة  اختريت  وقد  2006/2005م،  الدرايس  للعام  الدراسة 

الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية بالنسبة ملديريات الرتبية 

والتعلمي واجلنس، وعنقودية عىل مستوى الشعب الصفية. 

 51 من  مكونة  استبانة  دراسته  يف  وطبق  الباحث  وأعد 

بلغ  وقد  أعاله.  املذكورة  الستة  الدراسة  عوامل  تقيس  مفردة 

وفق ألفا كرونباخ، بعد التأكد من صدق األداة  ثباهتا )0.78( 

بعرضها عىل احملمكني. واستخدم الباحث يف حتليل دراسته 

اإلحصاءات الوصفية، ومعامالت ارتباط متنوعة.

العامل  تأثري  درجة  أن  عىل  الدراسة  نتاجئ  دلت  وقد 

الخشيص عىل قرارات اختيار الطلبة ملواد اخلطة الدراسية 

واملهنية،  االقتصادية،  العوامل:  بيمنا  كبرية،  بدرجة  اكنت 

تأثريها  فاكن  واالجمتاعية،  الرتبوية،  والتعلميية  واإلعالمية، 

ذات  واكنت  التوايل،  عىل  تنازيل  وبرتتيب  متوسطة  بدرجة 

طلبة  وأن مجمل   ،)0.01  ≤α( مستوى  عند  إحصائية  داللة 

الدراسية  املواد  خطة  نظام  يف  رغبهتم  أبدوا  احملافظات 

أشارت  مكا  اإلناث.  خاصة   ،)%69.3( بنسبة  احلايل، 

بني طلبة   )0.05  ≤α( الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا

متغري جنس الطالب يف   )1( احملافظات التعلميية يف اآليت: 

اختيار مواد اخلطة الدراسية لصاحل الذكور يف درجة تأثري 

ويف   )2( كلك.  األداة  وعىل  واالجمتايع،  املهين  العاملني: 

املهين واالجمتايع واألداة كلك، وذلك بني حمافظة  العاملني: 

فقد  الربميي  ماعدا  األخرى،  التعلميية  واحملافظات  مسقط 

لصاحل  ومجيعها  االجمتايع،  العامل  فقط يف  الداللة  ظهرت 

ويف العامل االجمتايع بني مشال الباطنة  طلبة مسقط. )3( 

انفردت  بيمنا   )4( الباطنة.   مشال  طلبة  لصاحل  والداخلية 

العامل  يف  إحصائيا  دالة  عالقة  بوجود  والداخلية  مسقط 

التعليمي الرتبوي.

مجموعة  إىل  الباحث  توصل  الدراسة،  نتاجئ  ضوء  ويف 

حول  للباحثني،  ومقرتحات  الرتبوي،  لمليدان  التوصيات  من 

االختيار الدرايس والتوجيه املهين واخلطة الدراسية.

العوامل المؤثرة في اختيار طالب

الصف الحادي عشر للمواد الدراسية 

د. علي بن سالم الغافريفي التعليم العام بسلطنة ُعمان

مكلف بتسيير أعمال رئيس 

قسم العلوم والرياضيات 

بمحافظة البريمي

ملخص الدراسة
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فعالياتنا

املهين  للتوجيه  الوطين  املركز  من  فريق  قام 

لعدد  تقميية  بزيارة  املؤسسات  إحدى  مع  بالتعاون 

أربع حمافظات تعلميية هبدف الوقوف عىل الرشاكت 

الطالبية يف تلك احملافظات  واختيار أفضل رشكة 

طالبية وأفضل منتج وكذلك أفضل رئيس تنفيذي ، 

وأمه ما ميزي هذا الربناجم هو مساعدة الطالب عىل 

فهم ثقافة تكوين الرشاكت والعمل احلر .

كامل بن سليمان  الناعبي 

رئيس قسم تقنية المعلومات

 بالمركز الوطني للتوجيه المهني

تقييم حقيبة الشركة

المديرة 

العامة 

ترعى افتتاح 

المعرض 

السنوي 

للتوجيه 

المهني 

بالمدرسة 

الهندية

البلوشية  سبيل  بنت  سناء  الدكتورة  رعت  بدارسيت  اهلندية  املدرسة  من  بدعوة 

املديرة العامة لملركز الوطين للتوجيه املهين افتتاح فعاليات معرض التوجيه املهين  

من  عرض مجموعة  االفتتاح  حفل  وصاحب  2011/11/30م  املوافق  األربعاء  يوم 

من  املعرض مجموعة  يف  شاركت  وقد  وأمهيته  املهين  التوجيه  يف  العمل  أوراق 

مؤسسات التعلمي العايل بالسلطنة وجامعات هندية وأخرى دولية.  


